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الفصل األول 

خمفية الدراسة وأىميتيا 

:     المقدمة

     يعتبر التعميـ الجامعي أحد المراحؿ التعميمية المتميزة في المجتمع كونو يؤدي رسالة خالدة 

ويقع عمى عاتقو النيوض بالمجتمع لمواكبة المتغيرات االقتصادية واالجتماعية، إذ يمتاز عالـ اليـو 

بالتغير السريع واليائؿ في مجاؿ المعرفة وفي كافة المياديف، حيث ينظر إلى التعميـ الجامعي عمى 

 ةأساس الدور المتميز الذي يؤدي الى تقدـ ورقي المجتمع، بإعداده الكوادر والطاقات البشرية المؤىؿ

والقادرة عمى تحمؿ المسئولية مستقباًل، وكذلؾ إعداد القيادات الفكرية والتربوية القادرة عمى اإلبداع 

. وتوجيو الطاقات المتاحة أفضؿ توجيو

    ولقد شيد التعميـ العالي في العقديف األخيريف مف القرف الماضي تطورات كثيرة شكؿ بعضيا 

تحديًا انعكست آثاره بطريقة أو بأخرى عمى التعميـ الجامعي ومخرجاتو، فقد برزت ظاىرة العولمة 

وانتشرت الفضائيات ونظـ المعمومات واالتصاالت واالنترنت، كما زاد االستثمار في قطاع التعميـ 

عمى أمؿ الحصوؿ عمى أفضؿ عائد، وكاف مف أكبر التحديات زيادة اإلقباؿ بشكؿ لـ يسبؽ لو 

مثيؿ عمى طمب التعميـ الجامعي، وغير ذلؾ مف التحديات والتي ما كاف لمتعميـ الجامعي أف يقؼ 

 التعميمية السابقة، فإنو يمثؿ ؿولما كاف التعميـ الجامعي امتدادا لممراح. حياليا مكتوؼ األيدي

مرحمة تعميمية شديدة األىمية في صقؿ شخصية الطالب ونضوجو الفكري، وعميو فإف تحقيؽ 

األىداؼ التربوية يتوقؼ عمى نجاح كافة المراحؿ التعميمية في تحقيؽ أىدافيا وكذلؾ تحقيؽ أىداؼ 

.  التعميـ الجامعي
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(: 1998, ناجي) ىذا ويمكف إيجاز األىداؼ العامة لمجامعة فيما يمي 

 .تطوير البحث العممي وتشجيع إجراء تجاربو داخؿ الجامعة وخارجيا .1

اإلسياـ في تعديؿ وتغيير وتطوير االتجاىات في المجتمع المحيط بالجامعة نحو األفضؿ،  .2

 .والعمؿ عمى مواكبة التغيير الذي يحدث في شتى المجاالت العممية

المساىمة في سد حاجة المجتمع مف الكوادر والكفاءات والقيادات المدربة مف خالؿ  .3

 .تدريبيـ في مجاالت اختصاصاتيـ

. تقديـ الحموؿ المناسبة لمشكالت المجتمع المحيط بالجامعة .4

   ومف البدييي أف التعميـ الجامعي ال يمكف أف يحقؽ أىدافو في التنمية االقتصادية واالجتماعية 

إذا كانت أوضاعو غير مستقرة، ومناىجو غير قادرة عمى تمبية احتياجات سوؽ العمؿ، لذلؾ فإف 

االىتماـ بجودة نظاـ التعميـ الجامعي بكافة عناصره يمثؿ أىمية قصوى ينبغي عمى اإلدارة 

 . الجامعية أف تعيرىا جؿ اىتماميا

    إف التعميـ المتميز بالشمولية واالنفتاح والمرونة والجودة العالية إذا واكبتو ظروؼ اقتصادية 

وسياسية واجتماعية مواتية، فإنو يمثؿ أىـ السبؿ الموصمة إلى تحديث المجتمع وتطويره ثقافة وفكرًا 

. (2002السنبؿ، )وأدبًا وفنًا وعممًا وتقنيًة ونظمًا ومؤسسات وأساليب حياة، وعالقات ومعامالت 

    ليذا حظيت الجودة بقسط وافر في عمميات إصالح التعميـ باعتبارىا إحدى الركائز األساسية 

، ذلؾ المدخؿ الذي وجد Total Quality Management( TQM)إلدارة الجودة الشاممة 

لمسايرة المتغيرات الدولية والمحمية، فأصبح المجتمع الدولي ينظر إلى الجودة واإلصالح التربوي 

(. 2003أحمد، )عمى أنيما وجييف لعممة واحدة 

    إف مدخؿ إدارة الجودة الشاممة يتضمف العديد مف األفكار اإلدارية، ويتفؽ إلى حد كبير مع 

 والثقة والعمؿ كفريؽ، ةالقيـ الموضوعية، فيو ييدؼ إلى إرضاء الطالب والمجتمع وتنمية الصراح
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والتحسيف التدريجي المستمر، واالىتماـ بالحوافز لمحث عمى زيادة اإلنتاجية، واألخذ بمبدأ المشاركة 

. (2003الشرقاوي، )

    إف إدارة الجودة الشاممة نشأت وترعرعت في ميداف التجارة واألعماؿ، حيث تناوليا العديد مف 

الباحثيف في ىذيف المجاليف وتبنتيا منظمات ومؤسسات األعماؿ لكسب السوؽ وتحقيؽ التمّيز ونيؿ 

ونظرًا لما حققو ىذا المدخؿ مف نجاح كبير في مجالي الصناعة واألعماؿ، فقد تـ . رضا العميؿ

. تطويره ليالئـ التربية والتعميـ

 محددة مسبقا يتـ عمى Criteria     ويعتمد مدخؿ إدارة الجودة الشاممة عمى وجود معايير 

,  بصفة مستمرة خالؿ مراحؿ إنتاج السمعة أو تقديـ الخدمةPerformanceأساسيا تقييـ األداء 

(. Kanji & Asher, 1996)واتخاذ اإلجراءات التصحيحية منعًا لتراكـ االنحرافات 

      وقد بدأ تنفيذ إدارة الجودة الشاممة في المجاؿ التعميمي في الثمانينيات مف القرف الماضي 

بوالية أالسكا في الواليات المتحدة األمريكية، حيث اشتممت إدارة الجودة الشاممة والتي عرفت باسـ 

التحسيف المتواصؿ عمى إعادة تشكيؿ العالقة بيف المعمـ والطالب مف عممية تعميـ وتعمـ إلى عممية 

(. 2000الخطيب، )عمؿ بروح الفريؽ الواحد 

      وعمى الرغـ مف أف الجامعة  قد تعرضت في كثير مف المجتمعات لمحاوالت إصالح وتطوير 

إال أف ىناؾ , وذلؾ لمعمؿ عمى تحسيف أدائيا لوظائفيا وربطيا بمجتمعيا, تناولت معظـ جوانبيا

( . 2000, عشيبة)العديد مف المؤشرات التي تظير قصور الجامعة عف القياـ بمسؤولياتيا 

    أما عمى مستوى الوطف، فإف قطاع التعميـ عامًة، والتعميـ العالي خاصًة، بحاجة إلى إعادة 

النظر بأىدافو وبرامجو وىياكمو اإلدارية والتنظيمية لكي يطور ميامو ووظائفو وأف يجّود خدماتو 

ومنتجاتو، وأف يصؿ بيا إلى مستوى عاٍؿ مف الجودة يوائـ الحاجات والمستجدات كي ينيض 

(. 2002كماؿ،)بالمجتمع عمى طريؽ التنمية والتطوير 
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    إف األخذ بيذا المدخؿ الحديث نسبيًا لو ما يبرره، ويستدعي اىتمامًا أكبر مف جانب التربوييف، 

إذ أف ىناؾ كثير مف الشواىد التي نراىا ونممسيا تحتـ عمينا التحوؿ نحو فمسفة إدارة الجودة 

صالح الجياز التربوي فقد . الشاممة نظرًا لما تحممو في طياتيا مف حموؿ شافية قادرة عمى تطوير وا 

أدى إقباؿ معظـ المجتمعات عمى التوسع في التعميـ مع بداية سبعينيات القرف الماضي إلى 

كما أف الحاجة . (2003أحمد، )التضحية بالجودة التعميمية، مما ساىـ في زيادة معدالت البطالة 

إلى االستخداـ األفضؿ لمموارد النادرة مف أجؿ التنمية تجبر المؤسسات التعميمية عمى أف تستجيب 

. لمطالب الجودة الشاممة
 

خمفية الدراسة واألدب التربوي 

: مفيوم إدارة الجودة الشاممة

      لتحديد المقصود بمفيـو إدارة الجودة الشاممة، ال بد مف توضيح مفيـو الجودة                   

، والذي يشكؿ المحور األساس لمدخؿ إدارة الجودة الشاممة، وكغيره مف (Quality)أو النوعية 

المفاىيـ، يعتبر مفيـو  الجودة مف المفاىيـ التي تباينت حوليا آراء الباحثيف والمفكريف باختالؼ 

" توجياتيـ وخمفياتيـ، إال أف ىذا االختالؼ لـ يمتد إلى جوىر المفيوـ، إذ أف الجوىر واحد يتمثؿ بػ

(. 2002حمود، )" السعي لتحقيؽ رضا العميؿ

       وكوف ىذا المصطمح مستمد مف قطاع األعماؿ، فإف أغمب مف تعرض إلى تعريفو ىـ مف 

: االقتصادييف

، أف الجودة تمثؿ تقنية لضماف بقاء واستمرار ميزة (,1994Besterfield)     فيرى بسترفيمد 

. التنافس لممؤسسة

بأنيا تكامؿ المالمح والخصائص لمنتج أو خدمة ما تمكنو مف  (1995)      ويعرفيا النبوي 

. كسب رضا العميؿ وتحقيؽ رغباتو وتوقعاتو
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بأنيا تصور المؤسسة الحتياجات وتوقعات العميؿ، إذ  (,1997Michael)     ويعرفيا ميخائيؿ 

.  يحكـ عمى جودة السمعة أو الخدمة بمقارنة توقعاتو بما سيتـ استالمو مف المؤسسة

، فيرى أف الجودة تعني إنتاج سمعة أو تقديـ خدمة بمستوى عاٍؿ مف (2001)      أما عقيمي 

يجاد صفة التميز فييا لتمبية  الكفاءة، وفقًا لمقاييس موضوعة مسبقًا إلنتاج السمعة أو الخدمة، وا 

.  احتياجات وتوقعات العميؿ

      ونظرًا الزدياد االىتماـ بموضوع الجودة ظير ما يسمى بإدارة الجودة الشاممة والتي أثبتت 

. نجاعتيا نظرًا لما تشتمؿ عميو مف مبادئ وأفكار موضوعية تيتـ بالجانب اإلنساني

إدارة الجودة الشاممة في التعميـ  (1997)       وتمثؿ إدارة الجودة الشاممة عند دوبينز وماسوف 

بأنيا أسموب في الممارسة اإلدارية، يستوجب تحواًل كبيرًا في طريقة إدارة المؤسسة بأكمميا والقيـ 

المتبعة بغية الوصوؿ إلى التحسيف المستمر لممنتج بما يضمف رضا العمالء داخؿ المؤسسة 

. التعميمية وخارجيا

بأنيا مجموعة األنشطة والممارسات التي يقـو بيا : (2000)      في حيف يعرفيا عشيبة 

المسؤولوف عف تسيير شؤوف المؤسسة، والتي تشمؿ التخطيط لمجودة وتنفيذىا وتقويميا وتحسينيا 

. في جميع مجاالت العممية التعميمية في الجامعة

:     مف خالؿ التعريفات السابقة، يتبّيف أف إدارة الجودة الشاممة ترتكز عمى ركائز ثالث ىي

. السعي الدائـ إلى تحقيؽ رضا العميؿ -

 .اشتراؾ كافة العامميف في المؤسسة -

 .العمؿ المستمر والدؤوب لتحسيف وتطوير الجودة -

       وقد أطمؽ عمييا شاممة نظرًا ألنيا تشمؿ كؿ ما يدور داخؿ المؤسسة أو خارجيا مف 

. نشاطات وعمميات إدارية ذات عالقة، في كافة الدوائر واألقساـ
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فقد ميز مرسي : الكفاءة واإلنتاجية والنوعية:        ومف المفاىيـ ذات الصمة الوثيقة بالجودة

بيف كؿ منيا، موضحًا أف الكفاءة واإلنتاجية فكرتاف، بينيما قرابة وثيقة؛ فاإلنتاجية ىي  (1998)

وتعني الكفاءة التعميمية مدى قدرة النظاـ التعميمي عمى . محصمة الكفاءة، وبالتالي فيي دالة عمييا

الكفاءة الداخمية، : وتشمؿ الكفاءة التعميمية أربعة جوانب ىي. تحقيؽ األىداؼ المنشودة منو

فالكفاءة النوعية يقصد بيا . والكفاءة الخارجية، والكفاءة الكمية، والكفاءة النوعية، وىي ما يعنينا ىنا

نوعية الطالب الذي يخرجو النظاـ التعميمي،  وىي بيذا تمثؿ أحد جوانب الجودة الشاممة، ذلؾ 

النظاـ اإلداري الشامؿ لكؿ جوانب النظاـ التعميمي مف مدخالت وعمميات ومخرجات وتغذية 

. راجعة

بأنيا خاصية يمتمكيا المنتج أو الخدمة بكمية قد  (2002)       أما النوعية، فقد عّبر عنيا كماؿ 

(. Quality)تقؿ أو تكثر لتمبية احتياجات العميؿ، وبيذا تعطي نفس مفيـو الجودة 

: نشأة وتطور إدارة الجودة الشاممة

       إف فمسفة الجودة تعود إلى أربعينيات القرف الماضي، ويرجع الفضؿ في ذلؾ إلى مجموعة 

وجوزيؼ جوراف  (Edward Deming)مف المفكريف األمريكاف وعمى رأسيـ إدوارد ديمنج 

(Joseph Juran)  وفيميب جروسبي(Philip Grosby) ممف كاف ليـ الفضؿ الكبير في ،

استخداـ األساليب اإلحصائية في فحص واختبار الجودة مف خالؿ تطبيقات الرقابة اإلحصائية 

(. 2003الشرقاوي، )

      ويمكف القوؿ اف مفيـو إدارة الجودة الشاممة قد مر بعدة مراحؿ تاريخية مف خالؿ تطور 

مفيـو الجودة والرقابة عمييا، حيث مر ىذا المفيوـ بمراحؿ متالحقة إلى أف وصؿ إلى المفيـو 

: الحديث الذي قامت عميو إدارة الجودة الشاممة، وىذه المراحؿ ىي

: Inspection and Testمرحمة الفحص والتفتيش 
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  ظيرت ىذه المرحمة بظيور الثورة الصناعية وبروز حاالت اإلنتاج الكبير، حيث كانت عممية      

الفحص لمتحقؽ مف أف المنتج أو الخدمة المطابقة لممواصفات ىي فقط التي تصؿ إلى المستيمؾ، 

(. 2002عبد المطيؼ، )مع استبعاد الوحدات المعيبة، فالفحص لـ يمنع وقوع األخطاء 
 

: Quality Controlمرحمة مراقبة الجودة 

مع ظيور األساليب  (1931)       بدأت ىذه المرحمة منذ أوائؿ القرف العشريف، وبالتحديد عاـ 

اإلحصائية لمرقابة عمى الجودة، وقد صاحب ىذه المرحمة آنذاؾ التركيز عمى تنميط وتوحيد اإلنتاج 

، إذ كاف اليدؼ (2001عقيمي، )كوسيمة لمنع األخطاء عند تصنيع السمعة أو تقديـ الخدمة 

. األساسي لرقابة الجودة يتمثؿ في منع األخطاء وتفادييا قبؿ حدوثيا
 

: Quality Assuranceمرحمة تأكيد الجودة 

 ثـ ُطّور فيما بعد كأسموٍب فّعاؿ في مجاؿ الّرقابة عمى 1956        ظير ىذا المفيـو عاـ 

الجودة، إذ أّف حّؿ المشكالت بعد وقوعيا ليس وسيمة فّعالة، إذ ال بد مف البحث عف وسيمة تمنع 

ولقد تمّيزت ىذه المرحمة عف . وقوع األسباب التي تؤدي إلى االنحراؼ عف المستوى المطموب

المرحمتيف السابقتيف بتعميؽ النظرة حوؿ مفيوـ الجودة استنادًا إلى تقدير تكمفة الجودة، حيث 

، (رقابة وقائية، رقابة مرحمية، رقابة بعدية)استخدـ ىذا المفيوـ كأسموب فّعاؿ في مجاؿ الرقابة 

دقة التصميـ، دقة األداء، ودقة المطابقة : حيث أصبح النظر لمجودة مبنيًا عمى ثالثة اعتبارات ىي

(. 2002حمود، )
 

: TQMمرحمة إدارة الجودة الشاممة 

، وتعتمد ىذه المرحمة عمى مفيـو شامؿ 1980ظير مفيـو إدارة الجودة الشاممة بعد عاـ          

لجودة أداء المنظمة كوحدة واحدة، إذ تستخدـ الجودة الشاممة أساليب متطورة في تعامميا مع 
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وتعتبر ىذه المرحمة اإلطار . المستيمؾ مولية الزبوف مكانة أكبر لتحقيؽ النجاح لممؤسسة

االستراتيجي العاـ لتفعيؿ أنظمة إدارة الجودة وأنظمة حفظ الجودة، باإلضافة إلى إدارة مخرجات 

وركزت . العمميات اإلدارية والفنية ذات العالقة، والتي تؤثر عمى البيئة الخارجية بكافة عناصرىا

ىذه المرحمة عمى أىمية العميؿ وتمبية احتياجاتو، إذ أنو ىو المستمـ النيائي لمسمعة أو الخدمة 

التربوية، والذي يحكـ عمى جودتيا، لذلؾ يجب تبني قيـ ومبادئ إدارية سميمة قادرة عمى إدارة 

عطاء أىمية أكبر لمعامميف في المؤسسة لرفع معنوياتيـ   & Davis)العممية التربوية عف قرب، وا 

Burnham, 1997 .)

       إف كؿ مرحمة مف المراحؿ السابقة قد اشتممت عمى المرحمة التي سبقتيا، ولـ تكف منفصمة 

دارة الجودة الشاممة  عنيا، فمراقبة الجودة تتضمف الفحص، وتأكيد الجودة تتضمف مراقبة الجودة، وا 

. تتضمف تأكيد الجودة

       مف العرض السابؽ لمتطور التاريخي لنشأة إدارة الجودة الشاممة نرى أف ىذا األسموب لـ 

يكف وليد يـو ولحظة، ولـ يكف طفرة في الفكر اإلداري، بؿ جاء بعد سمسمة مف التطور في الفكر 

اإلداري وظيور بعض جوانب القصور في العديد مف المدارس اإلدارية، مثؿ مدخؿ اإلدارة العممية 

لزيادة الكفاءة واإلنتاجية التي أىممت الجانب اإلنساني، ومدرسة النظـ ومدرسة اإلدارة باألىداؼ 

 (. 2003الشرقاوي، )

: مداخل تطبيق إدارة الجودة الشاممة

ىناؾ الكثير مف المداخؿ التي يمكف تبنييا لتطبيؽ إدارة الجودة الشاممة، ويمكف تقسيميا 

 :-إلى ثالث مجموعات ىي
 

: مجموعة الرواد األوائل إلدارة الجودة الشاممة: أووً 

:         وتضم ىذه المجموعة
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دوبينز وماسوف، )والتي تركزت أفكاره الرئيسية في المجاالت التالية  ((Demingديمنج * 

1997  :)

:   وىي Fourteen Points for Managing Quality      النقاط األربع عشر إلدارة الجودة 

 .تحديد ىدؼ ثابت لتحسيف الخدمة واإلنتاج 1

تبني الفمسفة الجديدة لمجودة وتفييميا وتعميميا لجميع األفراد في المؤسسة بما فييـ اإلدارة  2

 .العميا

 .التوقؼ عف االعتماد عمى أساليب الفحص والتفتيش الجماعي لتحقيؽ الجودة 3

 .الكؼ عف تقويـ العمؿ عمى أساس السعر َوحده أو التكمفة، والعمؿ عمى تخفيض التكمفة الكمية 4

التحسيف المستمر في كؿ عممية مف عمميات السمعة أو الخدمة، وتخفيض الفاقد، األمر الذي  5

 .مف شأنو تخفيض أكبر في التكاليؼ

 .االستعانة بأحدث الطرؽ لتدريب وتعميـ األفراد 6

 .إيجاد القيادة القادرة والكفيمة بتنفيذ إدارة الجودة الشاممة 7

 .طرد الخوؼ وبناء الثقة لدى كافة أفراد التنظيـ، وىذا يقع عمى عاتؽ كؿ مف القيادة واإلدارة 8

القضاء عمى العوائؽ والحواجز بيف األقساـ المختمفة داخؿ المؤسسة، فالجميع يعمموف متعاونيف  9

 .بروح الفريؽ الواحد

 .التخمي عف الشعارات، وأف يكوف اليدؼ ىو القضاء عمى العيوب في العمؿ 10

التخمص مف معايير العمؿ المبنية عمى أساس النسب العددية أو الرقمية، إذ أف إلزاـ العامميف  11

 .بالكـ يؤدي إلى قمة االىتماـ بالنوع، وال يراعي الفروؽ الفردية بيف العامميف

 .إتاحة الفرصة لمموظفيف بالتباىي بما حققوه مف منجزات، فيذا مف حقيـ 12

 .استحداث البرامج التدريبية والتعميمية والتحسيف الذاتي لكافة العامميف لمواكبة التقدـ التكنولوجي 13
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تشجيع األفراد عمى تبني سياسات تطويرية جديدة، وتقسيميـ إلى فرؽ عمؿ إلنجاز العمميات  14

حالؿ سياسات تحؿ محؿ السياسات التقميدية  .اإلنتاجية واإلدارية، وا 

الذي ركز عمى األخطاء أثناء العمميات وعمى الوقت  (Joseph Juran )جوزيؼ جوراف * 

الضائع أكثر مف تركيزه عمى األخطاء المتعمقة بالجودة ذاتيا، ويرى أف التخطيط لمجودة يمر 

: (2001، عقيمي)بالمراحؿ التالية 

. تحديد مف ىـ المستيمكوف الحاليوف والمرتقبوف -1

 .تحديد حاجاتيـ ورغباتيـ -2

 . كي تستجيب لحاجات ىؤالء المستيمكيفةتطوير مواصفات السمعة أو الخدـ -3

 .تطوير العمميات إلنجاز المعايير المطموبة -4

 .نقؿ نتائج الخطط الموضوعة إلى القوى التشغيمية -5

الذي يرى أف الجودة ما ىي إال انعكاسا لمدى معيارية  (Philip Grosby)فيميب جروسبي * 

حمود، )القيادة، وكذلؾ األدوات األخرى التي تعكس معايير الجودة كي تكوف في تطور مستمر 

2002 .)

     لقد قدـ كؿ مف جوراف وجروسبي أفكارًا قّيمًة عف الجودة الشاممة، إال أنيما أكدا أف النقاط 

الشرقاوي، )السابقة التي قدميا ديمنج ال بد وأف تدخؿ في تصميـ أي منيج لمجودة الشاممة 

2003 .)

عقيمي، ) تعديالت عمى مساىمات المجموعة األولى امجموعة المطورين الذين أدخمو:  انياً 

: واستندت ىذه المجموعة إلى األفكار األساسية لممجموعة األولى، وتشمؿ ىذه المجموعة. (2001
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ويرى ضرورة وضع رؤية واضحة لنظاـ إدارة الجودة الشاممة  (James Saylor) جيمس سايمور *

 القادرة عمى وضع ىذه الرؤية موضع التطبيؽ وجعميا ةمع ضرورة توفير القيادة اإلدارية الجيد

.  حقيقة

ويقـو نموذجو عمى أساس أف ىدؼ إدارة الجودة الشاممة ىو إرضاء العميؿ : (Humber)ىمبر * 

ودراسة احتياجاتو بصفة مستمرة، وىذا يتطمب تشكيؿ فرؽ عمؿ، وتشكيؿ مجمس استشاري 

. وتنفيذي، وتوفير نظاـ جيد لالتصاؿ والمعمومات

: المداخل الحدي ة:  ال اً 

       وأىميا النموذج الدائري الذي يتكوف مف ثالثة عناصر رئيسية، تيدؼ إلى تحقيؽ رغبة 

، واإلدارة التكاممية يالممارسات اإلدارية اليومية، التخطيط االستراتيج: وىذه العناصر ىي. العميؿ

(. 2003أحمد وحافظ، )إلدارة المشروع 

       وقد استخدـ ىذا النموذج ثالثة أسئمة إرشادية متكررة في كؿ عنصر، وذلؾ مف أجؿ 

  ماذا ينفذ، من ينفذ، كيف يتم التنفيذ؟ :تخطيطو وتحديد مكوناتو الفرعية، وىذه األسئمة ىي

(: ISO 9000)نظام األيزو 

: المقصود باأليزو* 

في سبعينيات القرف الماضي قامت الدوؿ الصناعية بوضع معايير ألداء نظـ الجودة أطمؽ 

، (International Standardization Organization)، وىي اختصار لػِ (ISO 9000)عمييا 

وتعني المنظمة الدولية لممعايرة أي  لتوحيد القياس، حيث استحدثت ىذه المنظمة عشريف معيارًا 

(. 2000أبو سعدة وعبد الغفار، )لمجودة؛ لتشجيع تجارة السمع والخدمات عمى المستوى العالمي 

مصطمح يعني أف ىذا المنتج قد تـ اعتماده مف قبؿ الييئة الدولية  (ISO 9000)واأليزو 

.  لممواصفات القياسية
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نظاـ األيزو بأنو مجموعة مف المواصفات الدولية تـ  (Roger, 1993)ويعرؼ روجر 

لضماف جودة العمؿ وقياس األداء، ويضيؼ بأف ىذه المقاييس لـ تصمـ  (1987)تطويرىا عاـ 

لمقياس المباشر لكؿ مف الربحية وجودة المنتج النيائي، ولكنيا صممت لضماف سير العمؿ كما ىو 

.  مخطط لو

عمى سمسمة مف المعايير أو المواصفات  (ISO 9000)وتشتمؿ مواصفات الجودة العالمية 

   فاأليزو ىو بمثابة 9003 ، 9002 ، 9001: عمى شكؿ شيادات لكؿ منيا رقـ خاص بيا وىي

دليؿ أو مرشد لممؤسسة يوضح ليا مجاالت تطبيؽ المواصفات أو المقاييس العالمية لدييا، ليمكنيا 

مف الحصوؿ عمى إحدى الشيادات السابقة، ويمكف توضيح ىذه المواصفات الثالث كالتّالي 

(:- 2001عقيمي، )

(  9001)أيزو  -

      تتضمف ىذه المواصفة الشروط الالـز توافرىا في نظاـ الجودة في المؤسسة التي يبدأ 

( 20)عمميا مف مرحمة تصميـ السمعة والخدمة حتى مرحمة ما بعد التسويؽ، وتشتمؿ عمى 

 (.9001)عنصرًا تعّبر عف شروط منح شيادة األيزو 

 (:-9002)أيزو  -

   تتضمف ىذه المواصفة الشروط الالـز توافرىا في نظاـ الجودة في المؤسسة التي يقتصر 

( 18)نشاطيا عمى انتاج السمعة أو الخدمة وتحسينيا وتسويقيا فقط وتضـ ىذه المواصفة 

 (.9002)عنصرًا تعّبر عف شروط منح شيادة أيزو 

 (:-9003)أيزو  -
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    تشتمؿ ىذه المواصفة عمى مقاييس نظاـ الجودة في مجاؿ الفحص النيائي لمسمعة أو 

عنصرًا تمثؿ متطمبات لمحصوؿ عمى شيادة األيزو  (12)الخدمة واختبار جودتيا، وتشمؿ 

(9003.) 
 

دارة الجودة الشاممة :  العالقة بين األيزو وا 

    لقد حدث خمط لدى البعض بيف كؿ مف مفيـو إدارة الجودة الشاممة ونظاـ األيزو، وتحدث  

ولتوضيح الفرؽ بيف المفيوميف، يمكف القوؿ بأف . البعض عف األيزو وكأنو إدارة الجودة الشاممة

يعتبر مدخاًل إلدارة الجودة الشاممة، إذ أنو يمثؿ مواصفات لتوكيد الجودة  (9000)نظاـ األيزو 

(Quality Assurance) . إف الكثير مف مبادئ إدارة الجودة الشاممة مدموجة مع سمسمة نظاـ

، فالعالقة بيف النظاميف قوية ومتداخمة، متمثمة في وجود ُبنية إدارية سميمة (ISO 9000)األيزو 

تستخدـ أدوات عممية في التطوير، بغية تحقيؽ أىداؼ الجودة الشاممة في التحسيف المستمر 

وعميو فإف تطبيؽ األيزو لف يكوف فّعااًل إذا لـ يصاحب تطبيقو قناعة والتزاـ . لتحقيؽ رضا العمالء

اإلدارة العميا في المؤسسة باستخداـ اآلليات المنيجية في التطوير وااللتزاـ بالجودة في كافة 

 (.2002عبد المطيؼ، )المجاالت 

لقد تـ تطوير نماذج إدارية لتحقيؽ الجودة اإلنتاجية والتحسيف المستمر، ثـ تطوير نماذج 

أحد ىذه النماذج  (ISO 9000)إدارية يتـ مف خالليا تطبيؽ مفاىيـ إدارة الجودة الشاممة، وكاف 

. مف أجؿ ضماف جودة المنتج أو الخدمة

إف نظاـ األيزو َيسعى إلى توفير مستوى جودة ذي طابٍع عمومي عالمي، وليس خاصًا 

أّما إدارة الجودة الشاممة، فيي نيج إداري وفمسفة تنظيمية عامة وشاممة، تتبنى . بمؤسسة معينة

عدة أنظمة في المجاالت المختمفة داخؿ المنظمة لتحقيؽ رسالتيا التي تيدؼ إلى تمبية احتياجات 

. العمالء ونيؿ رضاىـ
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نما تحتوي الكثير مف مبادئيا، إذ أف  وعميو، فإف األيزو ليست فمسفة إدارة جودة شاممة، وا 

(ISO 9000) وىي بيذا ليست بدياًل عف المواصفات الفنية لمسمع . تعتبر مواصفات لتوكيد الجودة

وبعبارة أخرى، يجب أف يكوف إنتاج السمعة أو الخدمة مف خالؿ . والخدمات، بؿ تعتبر مكممة ليا

(. 2000ىريش، )نظاـ لمجودة يتطابؽ مع مواصفات محددة 
 

: تطبيق سمسمة األيزو في التعميم العالي

تعتبر كمية ساندويؿ أوؿ كمية في العالـ تتبع القطاع العاـ تحصؿ عمى المعيار العالمي 

(: 1999دوىرتي، )ولقد حققت ىذه الكمية فوائد كثيرة نتيجة لتطبيقيا نظاـ الجودة منيا . (9002)

 .تحقيؽ نظاـ شامؿ لضماف الجودة لمراجعة المناىج وتطويرىا .1

 .التركيز عمى جودة التعميـ والتدريب .2

 .إتاحة الفرصة لتفويض السمطة إلى فرؽ تقـو بالتدريب .3

 .المساىمة في تطوير فرؽ العمؿ .4

 .التشجيع عمى إحداث التحسيف والتطوير داخؿ الكمية .5

 .زيادة فاعمية االتصاؿ بيف المرافؽ الداخمية في الكمية .6

 .تمكيف الكمية مف تسويؽ خدماتيا، وزيادة قدرتيا التنافسية .7

 .إتاحة الفرصة لمموظفيف لمّتمّيز واإلبداع .8

 .تقديـ خدمة أفضؿ لمطمبة والمستفيديف .9

. المساعدة عمى الّتحّوؿ نحو ثقافة الجودة .10

 عاـ 9001كذلؾ فقد حصمت جامعة وولفرىامبتوف عمى التسجيؿ في نظاـ األيزو 

، وىي واحدة مف عشريف مؤسسة تعميمية في بريطانيا تمكنت مف التسجيؿ في نظاـ (1994)

(.  1998ناجي، )األيزو 
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 عمى عشريف عنصرًا كما أوردىا ووتر 9001ىذا ويشتمؿ نظاـ الجودة العالمي 

(Wouter, 1997)،  ويمكف ترجمة ىذه العناصر  إلى قطاع التعميـ عمى النحو التالي(Roger, 

1993 :)

الترجمة إلى قطاع التعميم  9001عناصر أيزو الرقم 
مسؤولية اإلدارة فيما يتعمؽ بتوضيح السمطة والمسؤولية، . مسؤولية اإلدارة 1

والتدريب، وتوضيح سياسة الجودة، وتوضيح 
. الخ...األىداؼ

اإلجراءات المتبعة لضماف جودة الخدمات التعميمية، وجودة . نظاـ الجودة 2
. الخ...التمويؿ، وجودة طرؽ التدريس

وتشمؿ اإلجراءات المتبعة لتحقيؽ متطمبات العمالء، والتي . مراجعة العقد 3
يجب أف توافؽ شروط التعاقد بيف مؤسسة التعميـ والعميؿ، 

الذي قد يكوف الطالب أو الحكومة أو قطاع 
. الخ...الصناعة

. وتشمؿ تطوير المناىج وضماف تطويرىا وتحسينيا. مراقبة التصنيع 4
وتشمؿ أنظمة المعمومات والتي تتمشى مع التطورات . ضبط الوثائؽ والسجالت 5

. والمستجدات
ما تحصؿ عميو المؤسسة التعميمية مف المورديف بالسرعة . الشراء 6

. والجودة المطموبة
. قبوؿ الطمبة وفقًا لشروط المؤسسة التعميمية. مراقبة المواد المستوردة 7
وتتضمف مسؤولية تتبع حالة الطالب وتقدمو وتحصيمو . تمييز المنتجات وتتبعيا 8

. الدراسي
تخطيط البرامج الدراسية، ومف المسؤوؿ عف تخطيطيا، وما . ضبط العمميات 9

. الخ...الذي يجري داخؿ غرفة الصؼ
فحص الطمبة الممتحقيف بالجامعة لمعرفة خمفياتيـ العممية .  الفحص واالختبار 10

. التي تميؽ باسـ الجامعة
. تمثؿ أساليب التقويـ المتبعة في مؤسسة التعميـ العالي. أجيزة الفحص والقياس واالختبار 11
. نتيجة تقويـ الطمبة وصدؽ التقويـ وداللتو وموضوعيتونتيجة الفحص أو االختبار  12
. اإلجراءات العالجية لحاالت فشؿ الطمبةمراقبة المنتج غير المطابؽ  13
وىي اإلجراءات المتبعة لتفادي فشؿ الطمبة مستقباًل، اإلجراءات التصحيحية  14

. وأسباب الفشؿ واتخاذ اإلجراءات الوقائية
المناخ الجامعي، واالتصاالت، وصحة، وأمف الطمبة التسميـ، التخزيف، التعبئة، الشحف  15

. الخ...والموظفيف، والمباني، والتيوية
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السجالت الخاصة بالعممية التعميمية التعممية، ودقتيا، سجالت الجودة  16
. الخ... وسرعة الوصوؿ إلييا، وتبويبيا وفيرستيا

لمتأكد مف سالمة المناىج وأساليب التدريس والتقويـ المراجعة الداخمية لمجودة  17
ومواكبتيا لمتغيرات والمستجدات واالستفادة مف التغذية 

. الراجعة
ويشمؿ برامج التدريب التي يتـ إعدادىا لتدريب أعضاء . التدريب 18

. ىيئة التدريس واإلدارييف
وىي خدمات متابعة الخريجيف في أماكف عممو لمكشؼ عف . الخدمات 19

. نقاط القوة والضعؼ لدييـ
األساليب اإلحصائية الصحيحة التي تضمف تحقيؽ جودة األساليب اإلحصائية  20

. المنتج التعميمي
 

 

 

: مبادئ إدارة الجودة الشاممة

(    2001طعامنة، )و  (1999إسماعيؿ، )و  (Kanji & Asher ,1996)يرى كؿ مف 

أف ىناؾ بعض المبادئ الجوىرية التي ال بد مف توافرىا  (2003الشرقاوي، )و (2001البوىي،)و

:- في أي برنامج إلدارة الجودة، وىي
 

: التزام اإلدارة العميا بالجودة: أووً 

وفقًا لثقافة الجودة الشاممة، فإف اإلدارة العميا تضطمع بدور قيادي لتنسيؽ الجيود وتوحيدىا 

لتحقيؽ األىداؼ، أما التنفيذ فيو ميمة العامميف، ولتحقيؽ النجاح المنشود إلدارة الجودة الشاممة، 

فيجب أف تمتـز اإلدارة العميا بيذا المفيوـ، ولضماف ذلؾ االلتزاـ يجب أف يبدأ التطبيؽ مف قمة 

كذلؾ يجب أف تمتـز القيادة اإلدارية بتشجيع . اليـر التنظيمي، ثـ ينحدر إلى المستويات الدنيا

.  التغيير إلى إدارة الجودة الشاممة، وذلؾ مف خالؿ تمكيف فرؽ العمؿ مف إحداث التغيير المقترح
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: ال قافة التنظيمية:  انياً 

إف تغيير ثقافة المنظمة نحو إدارة الجودة الشاممة ليس باألمر السيؿ، فغالبًا ما يصطدـ 

وىذا يتطمب وجود قيادة إدارية حازمة تؤمف بثقافة الجودة، لتتمكف مف . التغيير بالذيف يقاومونو

حالؿ ثقافة الجودة المبنية عمى التحسيف المستمر والعمؿ بروح  تغيير الثقافة التقميدية لدييا، وا 

. الفريؽ لتقديـ منتج تعميمي يمقى استحساف المستيمؾ ويناؿ رضاه
 

  :(المستفيد)التركيز عمى العميل :  ال اً 

فقط،  (جميور المستفيديف)إف مفيـو العميؿ ال يقتصر فقط عمى عمالء المؤسسة التعميمية 

في المؤسسة، بؿ ويشمؿ أيضًا المؤسسة والمجتمع  (الموظفيف)بؿ يتعداه ليشمؿ العمالء الداخمييف 

ويعتبر العميؿ بالنسبة لممؤسسة القاعدة التي تنطمؽ منيا طموحاتيا المستقبمية، والتي . بأكممو

. تشعره بالرضا عند تحققيا أو االستياء عند انعداميا
 

: التحسين المستمر: رابعاً 

إف إدارة الجودة الشاممة ليست نشاطًا أو برنامجًا ينتيي بتحقيؽ اليدؼ المنشود منو، بؿ ىي 

عممية إدارية تقوـ عمى العمؿ المستمر نحو التحسيف والتطوير كي تتمكف المؤسسة مف الصمود 

أماـ المنافسيف وتحقيؽ قدر أكبر مف توقعات المستفيديف، ليذا ينبغي عمى مؤسسة التعميـ العالي 

أف تؤدي األشياء بطريقة أفضؿ في المستقبؿ، ويجب عمى المختصيف في التربية والتعميـ البحث 

باستمرار عف طرؽ تمنع حدوث األخطاء واالنحرافات، والعمؿ عمى تصحيحيا مف أجؿ إحداث 

. التطور المنشود
 

: التعاون الجماعي بدًو من المنافسة: خامًسا
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وفقًا ليذا المبدأ فإف كافة الكميات والدوائر واألقساـ داخؿ الجامعة يجب أف تعمؿ في منظومة 

واحدة بروح الفريؽ الواحد، لتحقيؽ أىداؼ الجامعة المنشودة، وبالتالي فال مكاف لممنافسة بيف ىذه 

. الوحدات التي تعمؿ مف خالؿ فرؽ عمؿ وحمقات جودة
 

: تدريب العاممين: سادًسا

 إف حاالت اإلبداع والتميز في العمؿ تعتمد عمى القوى البشرية المؤىمة، وعميو فإف تدريب 

بصورة مستمرة إلكسابيـ الميارات والمعارؼ الالزمة  (أعضاء ىيئة التدريس واالدارييف)تمؾ القوى 

. في األداء أمر عمى جانب كبير مف األىمية

 

 

: اتخاذ القرارات بناًء عمى الحقائق: سابًعا

لمحصوؿ عمى نتائج دقيقة، ومف أجؿ التعرؼ عمى مستوى االنحرافات في العمميات، فإف إدارة 

الخ، ...المدرجات التكرارية، الخرائط االنسيابية : الجودة الشاممة تستخدـ أدوات إحصائية كثيرة مثؿ

مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات مبنية عمى حقائؽ وبيانات صحيحة تساعد المؤسسة في رسـ سياساتيا 

. وخططيا المستقبمية
 

 :أىداف إدارة الجودة الشاممة

     يمكف تمخيص األىداؼ التي تسعى إدارة الجودة الشاممة إلى تحقيقيا في النقاط التالية 

(Freeman, 1993 :)

 .التركيز عمى حاجات السوؽ ومتطمباتو .1

 .السعي إلى التحسيف المستمر .2
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 .تحقيؽ أعمى جودة لألداة .3

 .المتابعة المستمرة لسير العمؿ واألداء لتقميؿ االنحرافات .4

 .وضع معايير لألداة .5

 .ضماف فعالية االتصاالت داخؿ المؤسسة .6

 .وضع استراتيجية تنافسية لممؤسسة .7

 

: معايير الجودة الشاممة في التعميم العالي

نجاحًا كبيرًا، حيث تبنتو عدة دوؿ ليكوف  (ISO 9000)     لقد حقؽ النظاـ الدولي لممعايير 

ًً قوميًا ليا، ثـ امتدت معايير األيزو مف مجاؿ الصناعة إلى مجاؿ التعميـ والتدريب  ًً ًً ًً ًً معيارًا

وصار ينظر الى وضع معايير متفؽ عمييا تتماشى مع المعايير . (2000أبو سعدة وعبد الغفار، )

الدولية لمنتج التعميـ كأمر ىاـ وجاد، مع األخذ في االعتبار خصوصية مدخالت وعمميات 

.  ومخرجات العممية التعميمية

(      2003أحمد، )ومف خالؿ مراجعة األدب التربوي والدراسات السابقة بيذا الشأف 

، يظير أف (2002السنبؿ، )و (2003أحمد وحافظ، ) و (2002جامؿ، )و (1996األغبري، )و

:-  ىنالؾ عددا مف معايير إدارة الجودة الشاممة يمكف حصرىا في اآلتي

كمما زادت جودة العممية اإلدارية مف تخطيط وتنظيـ وقيادة وتوجيو لألداء كمما : جودة اإلدارة -

استخدمت الموارد البشرية والمادية المتاحة بشكؿ أفضؿ، األمر الذي مف شأنو أف يحقؽ جودة 

 .عالية لدى الخريجيف، وبالتالي كسب رضا العمالء وتمبية احتياجاتيـ
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ينطوي ىذا المعيار عمى التأىيؿ العممي والتربوي لعضو ىيئة : جودة أعضاء ىيئة التدريس -

التدريس، والذي يشتمؿ عمى خبراتو العممية التي تتكامؿ مع مصادره األكاديمية وتأىيمو النظري 

 .بما يشكؿ ىيكاًل متكاماًل ومنسجمًا، يسيـ في إثراء العممية التعميمية

مف حيث قبولو والتحاقو بالجامعة، وجودة تأىيمو صحيًا وعقميًا ونفسيًا : جودة الطالب الجامعي -

. لتمقي البرامج التعميمية استكمااًل لما في جعبتو خالؿ مسيرتو التعميمية قبؿ التحاقو بالجامعة

فقد أصبح طالب اليوـ يمعب دورًا ىامًا في إنجاح العممية التعميمية مف خالؿ إعطائو الفرصة 

 .لمتعبير عف رأيو في المناىج الدراسية وكفاءة أعضاء ىيئة التدريس، ومدى فاعمية التدريس

تمثؿ البرامج التعميمية انعكاسًا وترجمة لمفمسفة التربوية المتبناة، وما : جودة البرامج التعميمية -

لذلؾ يجب أف . ينبثؽ عنيا مف أىداؼ تتبناىا المؤسسة التعميمية وفؽ توجياتيا وأيدلوجيتيا

 .تتصؼ ىذه البرامج بالعمؽ والشموؿ والتكامؿ؛ لتحقيؽ أىداؼ الجامعة وتطمعاتيا

 طريقة التدريس ىي الكيفية أو األسموب الذي يختاره المدرس لتحقيؽ :جودة طرق التدريس -

األىداؼ التعميمية السموكية، وال يوجد طريقة مثمى لمتدريس، إال أف الطرؽ الجيدة لمتدريس تمتاز 

 :-بما يمي

 .تراعي المتعمـ ومراحؿ نموه وميولو .1

 .تستند عمى نظريات التعميـ وقوانينو .2

 .تراعي خصائص النمو الجسمية والعقمية لمطالب .3

 .تراعي األىداؼ التربوية التي نرجوىا مف المتعمـ .4

 .تراعي الفروؽ الفردية بيف الطمبة .5

 .تراعي طبيعة المادة الدراسية وموضوعاتيا .6
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مف حيث اتساع القاعات وعدـ اكتظاظيا بالطمبة، وجودة اإلضاءة : جودة المباني والتجييزات -

والتيوية واستيفائيا لمشروط العامة لسالمة مستخدمييا، كذلؾ وجود مختبرات ومعامؿ بمواصفات 

 .جيدة يؤثر عمى جودة المخرج التعميمي

 لما كاف التعميـ الجامعي مكمفًا خاصة إذا ما أخذ بتكنولوجيا التعميـ :جودة التمويل الجامعي -

الحديثة، فال بد مف البحث عف مصادر تمويمية تعيف الجامعة عمى تسيير أمورىا مف ناحية، وأف 

إف جودة التعميـ تمثؿ متغيرًا تابعًا لقدرة . تعمؿ عمى ترشيد اإلنفاؽ المالي مف ناحية أخرى

 .التمويؿ الجامعي

لمحكـ عمى األداء الجامعي، وعمى مدى تحقيقو لألىداؼ المنشودة، : جودة تقييم األداء الجامعي -

فال بد مف وجود معايير يتـ عمى أساسيا الحكـ عمى جودة كافة مدخالت العممية التعميمية مف 

 .الخ....إدارة ومدرسيف، وطمبة وبرامج، 

مف العرض السابؽ لمعايير الجودة الشاممة في التعميـ يتضح لنا أف أي مشروع ييدؼ إلى       

وضع معايير قياسية لجودة التعميـ العالي ال بد وأف يتناوؿ كافة مكونات النظاـ التعميمي مف مدخالت 

خريجوف، )وعمميات تعميمية، ومخرجات  (الخ...أنظمة، مناىج، طمبة، أعضاء ىيئة تدريس )

. وتغذية راجعة (خدمات، وبحوث

      إف التحوؿ نحو إدارة الجودة الشاممة يقتضي بالضرورة أف تتحمؿ المؤسسة التعميمية ما يسمى 

بتكمفة الجودة، ومفيـو التكمفة ىو مف المفاىيـ اليامة في الفكر اإلداري وخاصة في مجاؿ إدارة 

: الجودة الشاممة وتعني

     أية تضحية اختيارية بأشياء أو ممتمكات أو حقوؽ مادية أو معنوية ، يتحتـ أف تكوف ذات قيمة 

وقت إتماـ -اقتصادية في سبيؿ الحصوؿ عمى منفعة حاضرة أو مستقبمية، ال تقؿ في قيمتيا 

إف تكمفة الجودة ىي استثمار لو عائد، . (1988مرعي، )عف قيمة التضحية - التضحية في سبيميا
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عقيمي، )وىو كسب رضا العميؿ ووالؤه، وعمؿ دعاية وسمعة طيبة لممؤسسة في سوؽ العمؿ 

وىذا العائد ليو حافز كبير لممؤسسة التعميمية ألْف تنتيج منيج إدارة الجودة الشاممة لتحقيؽ . (2001

. ميزة التنافس عمى مثيالتيا
 

 :إدارة الجامعة بالجودة الشاممة

: مراحل إدارة الجودة الشاممة في التعميم الجامعي* 

عشيبة، )       إف تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في الجامعة ال ُبّد وأف يمر بمراحؿ ثالث، وىي 

2000 :)

 

 

: مرحمة التييئة والتمييد- 

       حيث تقـو اإلدارة الجامعية بتييئة العامميف فييا لمتعرؼ عمى إدارة الجودة الشاممة مفيوميا 

وعناصرىا وأدواتيا ووظائفيا، وما إلى ذلؾ، وتشجيع العامميف عمى المبادرة بتحسيف األداء 

. وتطويره، وتحديد مسؤولية كؿ منيـ في تنفيذ العممية التعميمية بروح الفريؽ الواحد

:  مرحمة التنفيذ- 

       إف تنفيذ العممية التعميمية يستمـز بالضرورة وجود معايير قياسية لمتأكد مف سالمة التنفيذ 

. ، ثـ توزيع المياـ والمسؤوليات عمى العامميف وفقًا لقدراتيـ (2003الموسوي، )عمى ضوئيا 

وخالؿ ىذه المرحمة، يجب تطوير برامج تدريبية تقدـ لكافة العامميف بما فييـ أعضاء اإلدارة العميا، 

وذلؾ بيدؼ التحسيف والتطوير المستمر لموصوؿ إلى أعمى مستويات الجودة، وتحقيؽ توقعات 

. العمالء
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: مرحمة التقويم- 

       تشمؿ كافة مراحؿ المسيرة التعميمية، وال تقتصر فقط عمى التقويـ النيائي، إذ أف تقويـ كؿ 

وتجدر . مرحمة واتخاذ اإلجراءات الالزمة يعمؿ عمى تجنب تراكـ األخطاء في المراحؿ التالية

اإلشارة ىنا إلى ضرورة تممس الشفافية والموضوعية في تقويـ األداء بمقارنتو بمعايير الجودة التي 

إف نتائج تقويـ األداء يفيد الجامعة في صياغة خططيا المستقبمية، ورسـ . تـ تحديدىا مسبقاً 

. برامجيا
 

: فوائد وأىمية تطبيق إدارة الجودة الشاممة في التعميم الجامعي

   تبرز أىمية تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في التعميـ الجامعي مف خالؿ الفوائد الكثيرة ليذا 

(: 2003أحمد، )المدخؿ، كمدخؿ لإلصالح التربوي منيا 

. أداء األعماؿ وفقًا الحتياجات المجتمع بشكؿ صحيح، وفي أقؿ وقت وجيد وتكمفة -

 .تشجيع وتنمية ميارات العامميف في الجامعة وزيادة إحساسيـ بالرضا -

 .التركيز عمى تطوير العمميات أكثر مف تحديد المسؤوليات -

 .تحسيف إنتاجية الجامعة -

 .تدعيـ مسيرة اإلصالح والتقميؿ مف عوامؿ مقاومة التغيير والتجديد -

 .تنظيـ دافعية وحيوية العامميف والطمبة -

 .تحسيف سمعة الجامعة وزيادة الثقة في خريجييا -

 .اإلسياـ في حؿ العديد مف المشكالت التي تعيؽ تطور الجامعة -

 :ضماف تحقيؽ الجودة التربوية مف خالؿ تطبيؽ المعايير العالمية في -

 طرائؽ التعميـ والتعمـ. 

 المحتوى والمصادر التعميمية. 
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 أدوار الجامعة والشراكة مع المجتمع. 

 المباني والتجييزات. 

 المساءلة والمسؤولية. 

 

: التعميم العالي في فمسطين

     تعتبر الجامعات الفمسطينية فتية وفؽ المعايير الدولية، فمـ يمر عمى إنشاء أقدميا سوى ثالثيف 

وكانت الجامعات الفمسطينية نتاجا لمبادرات . عاما، فيما أقيمت أحدثيا قبؿ ثالث سنوات فقط

خاصة غير ربحية وغير حكومية، ليذا تعتبر البنية غير الربحية وغير الحكومية لمجامعات 

ولـ تتوفر لمجامعات الفمسطينية أية آلية رسمية باستثناء مجمس التعميـ . الفمسطينية احد سماتيا

وبسبب .  لمتخطيط عمى المستوى الوطني الفمسطيني او التمويؿ1977العالي الذي تأسس عاـ 

االحتالؿ اإلسرائيمي وغياب قانوف يحكـ الجامعات، فقد افتقرت ىذه الجامعات إلى األسس واألطر 

ومع قدـو السمطة الفمسطينية تولت . القانونية لتنظيـ عمميا وتوفير الحماية المؤسسية والمينية ليا

 التعميـ العالي في مناطقيا، وأصبح ليا حؽ اإلشراؼ والرعاية عمى ىذه ةوزارة التعميـ العالي مسؤولي

الجامعات واف لـ تكف حكومية، فيي صاحبة الحؽ في اعتماد الشيادات ومنح التراخيص الالزمة 

وبدأت فكرة استحداث نظاـ ميني .لمبرامج والتخصصات وتقديـ التمويؿ الجزئي لميزانيات الجامعات

 في إطار الخطة الخمسية لترشيد 1997لضماف وتحسيف الجودة والنوعية بشكؿ مركز منذ عاـ 

وفعال تـ تأسيس الييئة الوطنية . (2003وزارة التربية والتعميـ العالي، )التعميـ العالي في فمسطيف 

 (آنذاؾ)لالعتماد والجودة والنوعية كييئة شبو مستقمة في إطار وزارة التعميـ العالي والبحث العممي 

.  27/1/2002بتاريخ 

العالي في نشرة خاصة صادرة عف الييئة الوطنية لالعتماد       وقد حددت وزارة التربية والتعميـ

، المعايير والمتطمبات بخصوص اعتماد البرامج (2003)والجودة والنوعية لمؤسسات التعميـ العالي 
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الرسالة واألىداؼ، وىيكمية البرنامج ومضمونو، والييئة التدريسية، والطمبة، : األكاديمية بالتالي

. والمرافؽ التعميمية التعممية، والقدرة اإلدارية والمالية

رئيس )     فمثال تشترط الييئة العتماد برنامج عمى مستوى البكالوريوس توفير منسؽ أكاديمي 

أعضاء ىيئة تدريس إضافييف مف حممة  (4)متفرغ يحمؿ شيادة الدكتوراة إضافة إلى  (دائرة

الدكتوراه لمتفرغ لمبرنامج قبؿ تخريج الفوج األوؿ، وتشترط أيضا بخصوص برامج الدراسات العميا أف 

يكوف اثناف مف أعضاء ىيئة التدريس برتبة أستاذ او أستاذ مشارؾ واف تكوف لدييـ خبرة في 

وتشترط الييئة توفر . التدريس الجامعي ال تقؿ عف خمس سنوات،  واف تكوف لدييـ أبحاثا منشورة

أعدادا كافية مف المراجع والمصادر العممية الحديثة في مجاؿ التخصص، والتركيز عمى الدوريات 

دوريات متخصصة  (10-5)العالمية واالشتراكات في قواعد البيانات االلكترونية التخصصية مف

.  لكؿ برنامج

:  جامعة القدس

جامعة القدس ىي مؤسسة وطنية فمسطينية تيدؼ إلى خدمة المجتمع الفمسطيني في 

المجاالت الثقافية والتعميمية، وىي جامعة عامة، والجامعة العربية األولى والوحيدة التي تأسست في 

ـ بعد توحيد أربع كميات جامعية كانت تعمؿ في مدينة القدس وضواحييا 1984بيت المقدس عاـ 

:- وىي

 .ـ1978كمية الدعوة وأصوؿ الديف، تأسست عاـ  .1

 .ـ1979كمية الميف الصحية، تأسست عاـ  .2

 .ـ1979كمية العمـو والتكنولوجيا، تأسست عاـ  .3

. ـ1982، تأسست عاـ (اآلداب)كمية ىند الحسيني  .4

:- كمية (12)كميات أخرى ليصؿ العدد الكمي إلى  (8) ثـ أنشئت 
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 .ـ1992كمية الحقوؽ تأسست عاـ  .1

 .ـ1993كمية اليندسة تأسست عاـ  .2

 .ـ1994كمية الطب تأسست عاـ  .3

 .ـ1996كمية القرآف والدراسات اإلسالمية تأسست عاـ  .4

 .ـ1998كمية الصحة العامة تأسست عاـ  .5

 .ـ2000كمية طب األسناف تأسست عاـ  .6

 .ـ2003كمية الصيدلة تأسست عاـ  .7

. ـ2003كمية العمـو االقتصادية واإلدارية تأسست عاـ  .8

وجدير بالذكر أف كميتي الطب وطب األسناف ىي أولى كميات الطب في فمسطيف، كما 

( 29)مركزًا تعميمًيا، وتمنح الجامعة شيادة البكالوريوس في  (14)معاىد و (4)تضـ الجامعة 

(. 2004/2005جامعة القدس، )تخصصًا  (37)تخصصًا، ودرجة الماجستير والدبموـ العالي في 
 

: واقع نظام التعميم في جامعة القدس

- يتكوف مف مجموعة مف العناصر–إف نظاـ التعميـ في جامعة القدس ىو نظاـ فرعي 

ينتمي إلى نظاـ كمي، وىو نظاـ التعميـ في فمسطيف، حيث تشرؼ وزارة التعميـ العالي عمى التعميـ 

–مف القانوف األساسي الفمسطيني، والذي ينص  (24)الجامعي في الوطف استنادًا إلى نص المادة 

عمى أف السمطة الوطنية ىي التي تشرؼ عمى التعميـ كمو وفي جميع مراحمو - في إحدى فقراتو

، ويتكوف نظاـ التعميـ في جامعة القدس مف مدخالت وعمميات تعميمية (1998الحشوة، )ومؤسساتو 

(:- 2000جامعة القدس، )ومخرجات وتغذية راجعة يمكف إيجازىا كاآلتي 
 

 من المدخالت األساسية لمتعميم الجامعي: المدخالت: أووً 
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: إدارة الجامعة- 

ويقوـ عمى إدارة الجامعة رئيس الجامعة، الذي يعيف ويعفى مف منصبو بقرار مف مجمس 

األمناء، ويشترط أف يكوف بدرجة أستاذ، ويعيف بموجب عقد لمدة أربع سنوات، وفقًا لنص المادة 

ويساعد الرئيس في إدارة شؤوف الجامعة مساعدوه وكؿ مف مجمس . مف النظاـ األساسي (22)

. الجامعة والمجمس األكاديمي

كما يتولى إدارة كؿ كمية عميد الكمية، ويعاونو في ذلؾ مجمس الكمية، كما يتولى إدارة كؿ 

. دائرة رئيس الدائرة، ويعاونو في ذلؾ مجمس الدائرة

 

: أعضاء ىيئة التدريس- 

يشترط فيمف يعيف عضوًا في الييئة التدريسية في جامعة القدس أف يكوف قد حصؿ عمى 

في حقؿ اختصاصو مف جامعة معترؼ بيا، ويعيف بإحدى  (دكتوراه أو ماجستير)درجة جامعية 

، ويعيف بقرار مف رئيس الجامعة (أستاذ، أستاذ مشارؾ، أستاذ مساعد، محاضر، مدرس)الرتب 

بناًء عمى تنسيب مف مساعده لمشؤوف األكاديمية واستنادًا إلى توجييات العميد المعتمدة عمى 

.  توجييات رئيس الدائرة
 

: القبول والتسجيل- 

يشترط في قبوؿ الطالب أف يكوف حاصاًل عمى شيادة الدراسة الثانوية العامة الفمسطينية أو 

، باستثناء بعض التخصصات كالطب والصيدلة واليندسة التي %65ما يعادليا بمعدؿ ال يقؿ عف 

تتطمب معدالت تنافسية عالية، حيث يقبؿ الطمبة في التخصصات المختمفة عمى أساس تنافسي 

وفؽ معدالتيـ في الثانوية العامة، فالمقياس الوحيد لمقبوؿ ىو معدؿ الثانوية العامة باستثناء بعض 

وتتبع الجامعة نظاـ الساعات . التخصصات كالطب والحقوؽ، حيث يستدعى الطالب إلجراء مقابمة
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ساعة  (18-12)المعتمدة، وتتراوح الساعات المعتمدة التي يحؽ أف يسجؿ ليا الطالب فصميا مف 

وتحاوؿ الجامعة . ساعات معتمدة (9)معتمدة، أما في الفصؿ الصيفي فال يتجاوز الحد األعمى 

إدخاؿ خدمة االنترنت لتسجيؿ الطمبة واإلطالع عمى سجالتيـ، إال أف ىذا المشروع لـ يدخؿ حيز 

وبمغ . حيث ال يزاؿ التسجيؿ يعتمد النمط التقميدي القديـ. التنفيذ حتى تاريخ تطبيؽ ىذه الدراسة

 طالبا وطالبة، حيث بمغت 6200ما يقارب  (2004-2003)عدد طمبة الجامعة لمعاـ الجامعي 

طالب لكؿ مدرس وذلؾ وفؽ اإلحصاءات الرسمية لدى  (21.5)نسبة الطمبة إلى المدرسيف حوالي 

. دائرتي القبوؿ والتسجيؿ وشؤوف الموظفيف

 

 :المكتبة- 

أبو )مكتبة كمية العمـو والتكنولوجيا في : تتكوف مكتبة الجامعة مف ست مكتبات فرعية ىي

، ومكتبة كمية اآلداب في كمية ىند الحسيني، (أبو ديس)، ومكتبة كميتي الدعوة والقرآف في (ديس

ومكتبة البابطيف في بيت حنينا، ومكتبة الدراسات اإلقميمية في البيرة، ومكتبة دراسات القدس في 

ألؼ عنواف  (90)وتضـ المكتبة ما يقارب . (أبو ديس)البمدة القديمة، ومكتبة كمية الحقوؽ في 

، كما أف مكتبات الجامعة متصمة مع (غير منتظمة)دورّية بالمغتيف العربية واإلنجميزية  (250)و

(. 2004/2005جامعة القدس، )شبكة اإلنترنت 
 

 العمميات التعميمية:  انياً 

السياسات والمناىج والمراحؿ والحاجات الذاتية التي تستخدـ : تعرؼ العممية التعميمية بأنيا

(. 1998ناجي، )في تحقيؽ العمميات العممية والبحثية بصورة متميزة داخؿ الجامعة وخارجيا 
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حيث , إف اليدؼ  المرجو مف العممية التعميمية ىو تحقيؽ أعمى جودة في مخرجات  التعميـ

ترتبط جودة المخرجات بحجـ ونوعية البيانات والمعمومات التي تجمع بشكؿ مستمر وتستخدـ 

. كتغذية راجعة لعمؿ التحسيف الالـز
 

المخرجات :  ال اً 

:     يمكف إيجاز المخرجات التعميمية في الجامعة في

البحوث التي ينجزىا باحثوف في الجامعة، وقد بمغ عدد البحوث المنشورة في الجامعة  .1

( 29)بحثا، في الكميات المختمفة، بمعدؿ  (87( )2004-2001)خالؿ الفترة بيف عامي 

. بحثا لكؿ باحث (0.1)بحثا في السنة، أي بمعدؿ 

الخبرات التعميمية التي يتمقاىا الطالب طيمة فترة دراستو في الجامعة والتي تعتبر امتدادًا  .2

وىي بيذا , لما في جعبتو مف معارؼ ومعمومات قد اكتسبيا في مراحؿ تعميمو السابقة

 (.2002, جامؿ )( (Educational Aimsتسيـ في تحقيؽ االىداؼ التربوية العامة

مف خالؿ ما تقدمو لمجتمعيا المحمي مف : دور الجامعة في خدمة المجتمع المحمي .3

 .خدمات تثقيفية وصحية وتدريبية وبيئية وزراعية وغيرىا

 

التغذية الراجعة : رابعاً - 

وسيمة لمضبط - تشكؿ التغذية الراجعة سواء في مدخالت النظاـ أو عممياتو أو مخرجاتو

والتعديؿ إف لـز األمر، وىي عممية مستمرة، توضح مستوى تقدـ الطالب ونموه التحصيمي بصورة 

متتابعة، وذلؾ مف خالؿ تحديد جوانب القوة والضعؼ في مدخالت وعمميات ومخرجات النظاـ 

(.  2002جامؿ، )التعميمي 
 

: مشكمة الدراسة وأسئمتيا* 
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لقد شيد التعميـ العالي في فمسطيف في اآلونة األخيرة نموًا ممحوظًا تمثؿ في ازدياد عدد 

الجامعات وكميات المجتمع، وازدياد عدد الطمبة الممتحقيف بالتعميـ العالي، وىذا بدوره يحتاج إلى 

ولقد أثار ىذا اإلزدياد الكبير مخاوؼ الميتميف بالتعميـ العالي مف حدوث تدىور . ميزانيات أكبر

(. 2002كماؿ،)في المستويات التعميمية إذا لـ يحدث تركيز شديد عمى تحقيؽ النوعية الجيدة 

وجامعة القدس، شأنيا في ذلؾ شأف مؤسسات التعميـ العالي في الوطف، تأثرت بيذا النمو 

المتواصؿ، بؿ إف موقعيا في مدينة القدس وضواحييا، وبيف الشماؿ والجنوب مف جية، وسياسة 

عزؿ المناطؽ الفمسطينية عف بعضيا البعض مف قبؿ العدو مف ناحية أخرى، أدى ذلؾ إلى زيادة 

قباؿ الطمبة عمى جامعة القدس . الطمب وا 

ويقدـ مدخؿ إدارة الجودة الشاممة الكثير مف الحموؿ التي تعمؿ عمى تحسيف المنتج 

التعميمي، كي يمقى استحساف المجتمع وأرباب العمؿ، وبالتالي الحد مف ظاىرة البطالة في صفوؼ 

. الخريجيف

تمثمت مشكمة الدراسة في التعرؼ إلى واقع النظاـ التعميمي في جامعة القدس في ضوء 

. معايير إدارة الجودة الشاممة كما يراه المدرسوف والطمبة

: وحاولت ىذه الدراسة اإلجابة عن األسئمة التالية

ما واقع نظاـ التعميـ في جامعة القدس في ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة مف وجية  .1

 نظر أعضاء ىيئة التدريس؟

ما واقع نظاـ التعميـ في جامعة القدس في ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة مف وجية  .2

 نظر الطمبة؟
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ىؿ تختمؼ استجابات أفراد عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس حوؿ واقع نظاـ التعميـ  .3

في جامعة القدس في ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة باختالؼ متغيرات الدراسة 

 ؟(الجنس، والكمية، والخبرة، والدرجة العممية)

ىؿ تختمؼ استجابات أفراد عينة الدراسة مف الطمبة حوؿ واقع نظاـ التعميـ في جامعة  .4

الجنس، والكمية، )القدس في ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة باختالؼ متغيرات الدراسة 

 ؟(والمستوى الدراسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  فرضيات الدراسة* 

: مف خالؿ سؤالي الدراسة الثاني والثالث انبثقت الفرضيات الصفرية التالية

بيف متوسطات استجابات  (α = 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  .1

أفراد عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس نحو واقع نظاـ التعميـ في جامعة القدس في 

 .ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة ُتعزى لمتغير الجنس

بيف متوسطات استجابات  (α = 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  .2

أفراد عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس نحو واقع نظاـ التعميـ في جامعة القدس في 

 .ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة ُتعزى لمتغير الكمية



 33 

بيف متوسطات استجابات  (α = 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  .3

أفراد عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس نحو واقع نظاـ التعميـ في جامعة القدس في 

 .ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة ُتعزى لمتغير الخبرة

بيف متوسطات استجابات  (α = 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  .4

أفراد عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس نحو واقع نظاـ التعميـ في جامعة القدس في 

 .ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة ُتعزى لمتغير الدرجة العممية

بيف متوسطات استجابات  (α = 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  .5

أفراد عينة الدراسة مف الطمبة نحو واقع نظاـ التعميـ في جامعة القدس في ضوء معايير 

. إدارة الجودة الشاممة ُتعزى لمتغير الجنس

بيف متوسطات استجابات  (α = 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  .6

أفراد عينة الدراسة مف الطمبة نحو واقع نظاـ التعميـ في جامعة القدس في ضوء معايير 

 .إدارة الجودة الشاممة ُتعزى لمتغير الكمية

بيف متوسطات استجابات  (α = 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  .7

أفراد عينة الدراسة مف الطمبة نحو واقع نظاـ التعميـ في جامعة القدس في ضوء معايير 

 .إدارة الجودة الشاممة ُتعزى لمتغير المستوى الدراسي

 

: أىمية الدراسة* 

نبعت أىمية ىذه الدراسة مف أىمية الموضوع الذي تتناولو وىو إدارة الجودة الشاممة في 

التعميـ العالي، حيث ينظر إلى إدارة الجودة الشاممة عمى أنيا أحدث مداخؿ التطوير واإلصالح 

التربوي، فيي أحد إفرازات الفكر اإلداري المعاصر، والتي أثبتت كفاءتيا وفاعميتيا في التطبيؽ 

. العممي في العديد مف الجامعات في العالـ
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كما تكمف أىمية ىذه الدراسة في أنيا ُطّبقت عمى إحدى الجامعات الفمسطينية ذات المكانة 

المرموقة، والتي تقدـ خدمات جميمة لممجتمع وتسيـ في بنائو والنيوض بو، وبالتالي فما لـ تكف ىذه 

وتعتبر ىذه الدراسة مف . الخدمات عمى درجة عالية مف الجودة فمف تحقؽ أىدافيا المنشودة

كما تقدـ ىذه الدراسة . الدراسات الرائدة في موضوعيا، وبالتالي ستسيـ في إثراء ىذا الموضوع

بيانات بحثية بحثية لممسئوليف والقائميف عمى إدارة الجامعة حوؿ واقع نظاـ التعميـ فييا في ضوء 

معايير إدارة الجودة الشاممة، بيدؼ االسترشاد بيا لتجويد وتحسيف مكونات نظاـ التعميـ في 

 . الجامعة

 

: أىداف الدراسة* 

:  ىدفت ىذه الدراسة إلى ما يمي

التعرؼ إلى واقع نظاـ التعميـ في جامعة القدس في ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة مف  .1

 .وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس والطمبة

في استجابات أعضاء ىيئة  (الجنس، والكمية، والخبرة، والدرجة العمية)معرفة أثر متغيرات  .2

 .التدريس

 .في استجابات الطمبة (الجنس، والكمية، والمستوى الدراسي)معرفة أثر متغيرات  .3

 

: محددات الدراسة* 

جرائية : تتحدد ىذه الدراسة بحدود مكانية وزمانية وا 

. فمف حيث المكاف فقد أجريت ىذه الدراسة في جامعة القدس -

 .2003/2004ومف حيث الزماف فقد طبقت في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي  -

: أما المحددات اإلجرائية فكانت عمى النحو التالي -
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طبقت ىذه الدراسة عمى عينة مف طمبة مستوى السنتيف األولى والرابعة لكافة التخصصات 

. العممية واإلنسانية في الجامعة

كما شممت الدراسة كافة أعضاء ىيئة التدريس المتفرغيف في نفس الجامعة الناطقيف بالعربية 

. مف حممة شيادة الماجستير والدكتوراه

. كما تتحدد ىذه الدراسة باألدوات المستخدمة والمصطمحات الواردة فييا

: مصطمحات الدراسة* 

ىو نظاـ شامؿ يتكوف مف مجموعة مف المدخالت تتفاعؿ معًا في صورة عمميات : نظام التعميم- 

. لينتج عنيا مجموعة مف المخرجات، يتـ التأكد والتحقؽ مف جودتيا عف طريؽ التغذية الراجعة

 ىي جامعة فمسطينية عامة موقعيا الرئيسي القدس وليا مجموعة مف المراكز :جامعة القدس- 

والمعاىد في ضواحي مدينتي القدس وراـ اهلل، وتمنح درجات البكالوريوس والماجستير والدبمـو 

. العالي وفؽ الدراسة المنتظمة

نظاـ متكامؿ يرتكز عمى إمكانية إيجاد ثقافة تنظيمية لدى الجامعة، : إدارة الجودة الشاممة- 

تجعؿ اإلدارييف وأعضاء ىيئة التدريس والطمبة متحمسيف لكؿ ما ىو جيد لتخريج طمبة بأعمى 

(. 2000الشافعي وناسي، )كفاءة وفاعمية تمقى استحساف المجتمع 

 ىـ كافة أعضاء ىيئة التدريس العامميف في جامعة القدس مف حممة :أعضاء ىيئة التدريس- 

شيادتي الماجستير والدكتوراه، المتفرغيف والناطقيف بالمغة العربية، لمفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي 

2003/2004 .

 ىـ طمبة الجامعة مف مستوى سنة أولى وسنة رابعة في كافة التخصصات العممية :الطمبة- 

 . 2003/2004واإلنسانية لمفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي 
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 الفصل ال اني

الدراسات السابقة 

يتناوؿ ىذا الفصؿ عرضًا لبعض الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت إدارة الجودة 

. الشاممة وفقًا لتسمسميا التاريخي
 

: الدراسات العربية (أ  )

(:  1998)دراسة ناجي 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى إمكانية تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات 

داريي جامعة عماف األىمية . التعميـ العالي في األردف مف خالؿ عينة عشوائية مف طمبة وا 

قاـ الباحث بتطوير استبانتيف، إحداىما ُوزعت عمى عينة مف الطمبة الستقراء آرائيـ حوؿ 

أما الثانية، فقد ُوّزعت . جودة الخدمات التعميمية التي تقدميا ليـ الجامعة، أو مدى رضاىـ عنيا

عمى كافة المسؤوليف اإلدارييف مف عمداء الكميات ورؤساء األقساـ، ومدراء الدوائر، لمعرفة آرائيـ 

. حوؿ تطبيؽ مبادئ إدارة الجودة الشاممة في الجامعة، والمعوقات المحتممة في التطبيؽ

:  وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية

إف مستوى رضا طمبة الجامعة كاف مرتفعًا، فيما يخص تجييزات الجامعة، ومنخفضًا  -

. بالنسبة لمخطط الدراسية، والكادر األكاديمي، والخدمات الجامعية

. تتوافر لدى إدارة جامعة عماف األىمية القناعة والرغبة لتطبيؽ مبادئ إدارة الجودة الشاممة -

تطوير ميارات : ال تقـو إدارة الجامعة بتطبيؽ العديد مف مبادئ إدارة الجودة الشاممة مثؿ -

موظفييا، وجود الييكؿ التنظيمي الذي يساعد عمى تفويض الصالحيات الالزمة 

 .لألكاديمييف واإلدارييف
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وأوصى الباحث بأف تعمؿ الجامعة جاىدة لتوفير ما يحتاجو الطمبة مف تكنولوجيا حديثة 

عادة ىيكمة .متطورة وأساتذة أكفاء، والعمؿ عمى تدريبيـ، والبدء بتدريس مفاىيـ الجودة الشاممة وا 

. التنظيـ في الجامعة عمى نحو يتوافؽ مع فمسفة إدارة الجودة الشاممة
 

 (:2000)دراسة عشيبة 

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى إمكانية تطبيؽ مفيـو الجودة الشاممة في التعميـ 

الجامعي المصري مف خالؿ تحديد ماىية الجودة الشاممة في التعميـ الجامعي ومتطمباتيا وخطواتيا 

وأىميتيا، والكشؼ عف أىـ الصعوبات التي قد تعيؽ تطبيؽ الجودة الشاممة في التعميـ الجامعي 

: وأشار الباحث إلى ثالث خطوات إلدارة الجودة الشاممة في التعميـ الجامعي ىي. المصري

. تييئة العامميف في الجامعة لتقبؿ مفيـو الجودة والتزاـ اإلدارة بيا .1

 .توزيع المياـ عمى األفراد، وتحديد السمطات المناسبة لكؿ فرد بما يتفؽ ومسؤولياتو .2

تقديـ كافة مراحؿ العمؿ مف تمييد وتنفيذ وتقويـ نيائي مف خالؿ المراقبة المستمرة لألداء  .3

مقارنة بمعايير الجودة التي تـ تحديدىا في مرحمة التمييد، وتقديـ الخبرات الالزمة؛ 

 . لتصحيح األخطاء والتحسف المستمر

وقد نبو الباحث إلى بعض الصعوبات التي يمكف أف تواجو عممية تنفيذ الجودة الشاممة، 

: وكاف مف أبرزىا

. طبيعة الييكؿ التنظيمي الذي يعاني مف بعض جوانب القصور -

: فبعض سموكيات اإلدارة تعيؽ تطبيؽ الجودة الشاممة، منيا مثالً : قصور إدارة الجامعة -

. عدـ إشراؾ المرؤوسيف في اتخاذ القرار

 .عدـ توفير قاعدة بيانات عف مجاالت العمؿ داخؿ الجامعة -

 .قصور العالقة بيف الجامعة والمجتمع -
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 .قصور التمويؿ والنمو غير المتوازف في التعميـ الجامعي -

 .االنفصاؿ بيف الوحدات المختمفة داخؿ الجامعة -

: وجود بعض مفاىيـ الجودة الشاممة، والتي ال تتوافؽ مع ثقافة الجامعة ووظيفتيا مثؿ -

 .مفيـو العميؿ، المراقبة، والتي تعتبر مفاىيـ تجارية

 

(: 2000)دراسة أبو سعدة وعبد الغفار 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع نظاـ تكويف معممة رياض األطفاؿ بمصر، 

مكانية  والوقوؼ عمى أىـ التحديات التي تواجيو، ثـ محاولة الوصوؿ إلى معايير الجودة الشاممة وا 

االستفادة منيا، بيدؼ تحسيف التعميـ، ثـ وضع تصور مقترح لتطوير نظاـ تكويف معممات رياض 

. األطفاؿ

اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي القائـ عمى جمع ومسح وتحميؿ البيانات 

. والمعمومات بمراجعة األدب التربوي حوؿ إدارة الجودة الشاممة

أظيرت نتائج الدراسة أف واقع النظاـ لمجتمع الدراسة يحمؿ في طياتو الكثير مف النقص 

عمى معدؿ الثانوية العامة، وأف اختبارات - بشكؿ كبير–سياسة القبوؿ تعتمد : والقصور، فمثالً 

أما بخصوص عضو . كذلؾ ىناؾ نقص في الموارد البشرية والمادية. القبوؿ غالبًا ما تكوف شكمية

وفيما يتعمؽ . ىيئة التدريس، ففي بعض األحياف يقـو بتدريس بعض المقررات غير متخصصيف

. بثقافة الجودة الشاممة، فإف مؤسسات التكويف تشكو مف غياب معايير تقييـ أداء المؤسسة

وقدمت الدراسة تصورًا مستقبميًا الستخداـ مدخؿ الجودة الشاممة في صورة خطوات إجرائية 

: كما يمي

. تنمية الوعي بثقافة الجودة لدى العامميف في المؤسسة -
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ويشمؿ ىذا . التخطيط لمجودة بتحديد المعايير القياسية، وتشكيؿ لجاف لمتابعة الجودة -

. التخطيط المدخالت والعمميات والمخرجات

 .تنمية استراتيجيات لتنفيذ إدارة الجودة الشاممة -

ويعتبر التقويـ الذاتي والمراجعة . المراقبة والمتابعة لمتأكد مف جودة الخطوات السابقة -

الخارجية عمى يد خبراء مستقميف مف أىـ آليات تحقيؽ أىداؼ المراقبة والمتابعة، وتعزيز 

 . الجودة

 

(: 2000)دراسة الشافعي وناسي 

ىدفت ىذه الدراسة إلى توضيح ثقافة الجودة في الفكر اإلداري التربوي في كؿ مف الياباف 

ومصر بيدؼ تطوير الفكر اإلداري التربوي بمصر، حيث حاولت ىذه الدراسة اإلجابة عف السؤاؿ 

:  التالي

كيؼ يمكف توفير مناخ ثقافي يقـو عمى تدارؾ ومعايشة اإلدارات التعميمية في مصر لثقافة 

الجودة في ضوء الفكر اإلداري التربوي الياباني؟ 

ومف خالؿ اإلطالع عمى العديد مف الدراسات في ىذا المجاؿ، وباتباع المنيج التحميمي 

المقارف، قاـ الباحثاف بتوضيح المقصود بثقافة الجودة، التي تمثؿ أسموبًا ألداء العمؿ، يشعر مف 

بداء الرأي، وتقديـ األفكار واعتبار ىذه األفكار  خاللو العامموف بحرية المشاركة في اتخاذ القرارات وا 

. بمثابة قواعد تحكـ سموكيـ أثناء أداء العمؿ

خمصت الدراسة إلى أنو باإلمكاف االستفادة مف النموذج الياباني في الفكر اإلداري التربوي 

. التخطيط، والتنظيـ، والتوجيو، والقيادة، والمتابعة، والتقويـ: في مجاالت
 

(: 2000)دراسة الخطيب 
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ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدى إمكانية تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في اإلدارة الجامعية، 

. واالستفادة مف ىذا المدخؿ الحديث إلصالح الجياز التربوي والنيوض بو

وبعد أف قدـ الباحث عرضًا موجزًا لمفيوـ إدارة الجودة الشاممة ومبادئيا، قدـ العديد مف 

نماذج الجودة والتي يمكف االىتداء بيا في حؿ إشكاليات التعميـ الجامعي في البالد العربية 

. وانعكاساتيا عمى إدارة الجامعة مف ناحية، وتعزيز كفاءة وفعالّية ىذه الجامعات مف ناحية أخرى

وقدمت ىذه الدراسة عدة تصورات مستقبمية لدور الحكومات ودور الجامعات، بيدؼ تحقيؽ إصالح 

: وتطوير اإلدارة الجامعية في مؤسسات التعميـ الجامعي في الوطف العربي منيا

حداث التغيير الالـز - . وجود إرادة سياسية تدعـ اإلصالح التربوي وا 

. توفير قاعدة بيانات توضح سياسة التعميـ الجامعي لممواطف -

إقامة عالقات تعاونية بيف الجيات الحكومية والوزارات ذات العالقة بالتعميـ الجامعي، مثؿ  -

 .تقديـ الدعـ المادي والفني

 .أف تقـو الجامعة بصياغة رسالتيا عمى نحو استراتيجي واضح -

 .أف تقيـ الجامعة عالقات عمؿ جيدة مع الجيات الممولة -

 .المرونة في جميع مجاالت العمؿ في الجامعة -

 (:2001)دراسة الرجب 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى قابمية نظاـ إدارة الجودة الشاممة لمتطبيؽ في 

: المدارس الشاممة في محافظة إربد في األردف مف خالؿ اإلجابة عف السؤاليف التالييف

ما مدى قابمية نظاـ إدارة الجودة الشاممة لمتطبيؽ في المدارس الشاممة في محافظة إربد؟  .1
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ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية فيما يتعمؽ بمدى قابمية نظاـ إدارة الجودة الشاممة  .2

لمتطبيؽ في المدارس الشاممة في محافظة إربد تعزى لكؿ مف الجنس، المؤىؿ العممي، 

 الخبرة، التخصص، جنس المدرسة؟

وتكوف مجتمع الدراسة مف كافة العامميف في المدارس الشاممة في محافظة إربد لمعاـ 

وقاـ . فرداً  (497)واختيرت عينة عشوائية بمغت . فرداً  (2574)، والبالغ عددىـ (2001)الدراسي 

اإلدارة : )فقرة، موزعة عمى ست مجاالت ىي (46)الباحث بتطوير استبانة اشتممت عمى 

. (المدرسية، والييئة التدريسية، والطالب، والمناىج الدراسية، واإلمكانيات المادية، والتقييـ

: توصمت الدراسة إلى النتائج التالية

إف درجة قابمية نظاـ إدارة الجودة الشاممة لمتطبيؽ تراوحت ما بيف الكبيرة والمتوسطة مرتبة  -

المناىج الدراسية، التقييـ، الطالب، الييئة التدريسية، اإلدارة، : تنازليًا عمى النحو التالي

. اإلمكانيات المادية

الثاني، والثالث، والرابع، )وجود فروؽ دالة إحصائيًا تعزى لمتغير الجنس عمى المجاالت  -

. لصالح اإلناث (والخامس، والسادس

 .عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا تعزى لمتغير المؤىؿ العممي -

، عمى ( سنة فأكثر11)وجود فروؽ دالة إحصائيًا تعزى لمتغير سنوات الخبرة الطويمة  -

 .(األوؿ، والثالث، والرابع، والسادس): المجاالت التالية

 . وجود فروؽ دالة إحصائيًا تعزى لمتغير التخصص الميني عمى المجاؿ الرابع -

وأوصى الباحث بضرورة وضع برامج تدريبية شاممة لمفاىيـ وأساليب إدارة الجودة الشاممة 

نشاء أقساـ خاصة بإدارة الجودة الشاممة في المؤسسات  لجميع العامميف في القطاع التربوي، وا 

. التربوية ميمتيا متابعة ومراقبة تطبيؽ أساليب نظاـ إدارة الجودة الشاممة في تمؾ المؤسسات
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(: 2001)دراسة طعامنة 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستوى الوعي بمفيـو إدارة الجودة الشاممة لدى 

العامميف في وزارة الصحة، ومدى تطبيؽ عناصر إدارة الجودة الشاممة والوقوؼ عمى المعوقات التي 

. تحوؿ دوف تطبيقيا

ولغرض تطبيؽ الدراسة تـ اختيار عينة طبقية عشوائية تمثؿ كافة الوحدات الصحية مف 

( 41)شاغمي الوظائؼ اإلشرافية، وتـ جمع البيانات مف خالؿ استبانة طورىا الباحث مكونة مف 

: وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية. فقرة

. مستوى وعي العامميف بمفيوـ إدارة الجودة الشاممة كاف متوسطاً  -

. يتـ ممارسة وتطبيؽ عناصر إدارة الجودة الشاممة بدرجة متوسطة -

مقاومة العامميف، : وجود العديد مف المعوقات تحوؿ دوف تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة مثؿ -

 .وعدـ وجود استراتيجية واضحة إلدارة الجودة الشاممة

وجود فروؽ دالة إحصائيًا حوؿ مستوى تطبيؽ عناصر إدارة الجودة الشاممة، تعزى لمتغير  -

 .المستوى التنظيمي

 .عدـ وجود فروؽ دالة تعزى لمتغيري الجنس والمؤىؿ العممي -

وجود عالقة ارتباط سمبية بيف معوقات تطبيؽ عناصر إدارة الجودة الشاممة، وعناصر إدارة  -

 .الجودة الشاممة

ضرورة التزاـ القيادات اإلدارية العميا ببرامج : قدمت الدراسة مجموعة مف التوصيات منيا -

إدارة الجودة، والحاجة إلى إيجاد صيغة مؤسسية العتماد ومراقبة الجودة في القطاع 

 .الصحي، والتركيز عمى التأىيؿ والتدريب
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(: 2002)دراسة عبد المطيف 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تقديـ إطار أكاديمّي وفمسفّي لنظاـ إدارة الجودة الشاممة كأساس 

لتقييـ فرص توافر متطمبات ىذا النظاـ في المؤسسات الخدماتية في القطاع الخاص واألىمي في 

مف ىذه المؤسسات تقدـ  (%80)مؤسسة خدماتية  (22)تـ أخذ عينة مختارة مف . الضفة الغربية

مف عينة الدراسة يتراوح عمرىا الزمني بيف % 31خدماتيا لجميع أفراد الشعب في الضفة الغربية، 

. سنة فما فوؽ (16)مف مؤسسات عينة الدراسة عمرىا الزمني  (%45) سنة، 6-15

فقط مف مجموع العينة لدييـ إدارة خاصة بالجودة،  (%18)أظيرت نتائج الدراسة أف نسبة 

مف مجموع المؤسسات تيتـ بالتدريب وتطوير المصادر البشرية، بؿ أف المؤسسات التي  (%40)و

تيتـ بالتدريب ال تقـو بتقييـ مدى االستفادة مف التدريب، كما أف القيادة اإلدارية ال تستخدـ نظرية 

الجودة الشاممة وأف معايير ضماف الجودة المقدمة لـ تكف مف أولويات المؤسسة، وأف الخدمة 

الُمنَتجة دائمًا تُنتج بأخطاء متنوعة مف المرة األولى بسبب عدـ إجراء التدقيؽ الدوري الكتشاؼ 

. األخطاء، وعمؿ إجراءات الفحص الالزمة

وأوصت الباحثة بإعادة ىيكمة المؤسسات واستحداث دائرة خاصة بإدارة الجودة الشاممة، 

. والعمؿ عمى نشر وتبني مفيـو إدارة الجودة الشاممة، واالىتماـ بالتدريب بيدؼ التحسيف المستمر

 

 

(: 2002)دراسة عمي 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع نظاـ التعميـ في المممكة العربية السعودية، وأىـ 

العقبات التي تواجيو، وتحديد معايير الجودة الشاممة التي يمكف تطبيقيا واإلفادة منيا، ثـ وضع 

. تصور مقترح ألىـ مالمح التطوير في نظاـ تعميـ البنات في ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة



 45 

اإلدارة، سياسة القبوؿ، األىداؼ، : تناولت الدراسة التخطيط لمدخالت النظاـ التعميمي التالية

الُخطط والبرامج الدراسية، طرؽ التدريس، أعضاء ىيئة التدريس، التقويـ، األبنية والتجييزات 

. المادية

وقد أظير تحميؿ واقع نظاـ تعميـ البنات في المممكة العربية السعودية وجود الكثير مف 

المآخذ التي تقمؿ مف جودة ىذه المدخالت، مما يدعـ فكرة تطبيؽ معايير إدارة الجودة الشاممة 

وقدمت الباحثة تصورًا مقترحًا .بيدؼ اإلصالح التربوي لالرتقاء بمستوى جودة المدخالت التعميمية

: لتطوير نظاـ تعميـ البنات في العربية السعودية مف أبرز مالمحو

. تييئة المناخ التعميمي المناسب لتطبيؽ إدارة الجودة الشاممة -

. تحديد معايير قياسية لجودة نظاـ التعميـ باالستعانة بالخبرات واالتجاىات العالمية -

 .المتابعة المستمرة لتحديد توقعات العمالء -

 .التخطيط لمجودة الشاممة -

 

 (:2002)دراسة العمر 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى تطبيؽ مبادئ إدارة الجودة الشاممة في 

الحكومية، التعميمية، العسكرية، )المستشفيات السعودية في مدينة الرياض في القطاعات المختمفة 

. (الخاصة

ممرضًا وممرضة يعمموف في مستشفيات لدييا إدارات تيتـ  (384)تكونت عينة الدراسة مف 

. بإدارة الجودة الشاممة في مدينة الرياض

يحتوي األوؿ عمى مجموعة مف األسئمة : قاـ الباحث بتصميـ استبانة مكونة مف جزأيف

أما الجزء الثاني فقد اشتمؿ . الديمغرافية، كالوظيفة، والعمر، والجنس، والمستوى التعميمي، والخبرة

فقرة تمثؿ مبادئ إدارة الجودة الشاممة، باإلضافة إلى سؤاؿ واحد عف مدى تطبيؽ  (26)عمى 
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وأشارت نتائج الدراسة إلى اف أكثر مبادئ الجودة .مبادئ الجودة الشاممة في المستشفى بشكؿ عاـ

ف تطبيؽ المستشفيات التعميمية لمبادئ الجودة .الشاممة تطبيقًا ىو مبدأ التركيز عمى العميؿ وا 

 .الشاممة أقؿ بشكؿ كبير مف درجة تطبيؽ المستشفيات في القطاعات األخرى

وأوصت الدراسة بِػضرورة أف تعمؿ اإلدارة العميا في المستشفيات السعودية عمى إيجاد نظاـ      

معمومات متقدـ، يزود إدارة المستشفى بالبيانات المناسبة التخاذ القرار الصحيح في الوقت 

وأف تعمؿ المستشفيات بشكؿ جاد عمى نشر ثقافة إدارة الجودة الشاممة بيف جميع . المناسب

. والعمؿ عمى إنشاء وحدة مختصة بإدارة الجودة والتحسيف المستمر. موظفييا
 

(: 2002)دراسة عبد الغفور 

تطرقت ىذه الدراسة إلى تجربة العراؽ الخاصة بضماف النوعية والجودة وقياس أداء التعميـ 

العالي، كما عرضت التحديات التي تواجو التعميـ العالي في ضوء التطورات السياسية واالقتصادية 

وقد . والتكنولوجية التي طرأت عمى العالـ في العقود الثالث الماضية وتداعياتيا عمى التعميـ العالي

وجيت ىذه الدراسة دعوة إلنشاء نظاـ عربي يضمف وحدة نوعية لمدراسة في الجامعات العربية ولما 

يفد إلى الوطف العربي مف مخرجات تعميـ عاٍؿ خارج الوطف العربي، أو مف داخمو أجنبي األصؿ، 

ويرى الباحث أف ىذا النظاـ يجب أف يحقؽ األىداؼ والميمات .أو عبر شبكة المعمومات الدولية

: اآلتية

. ضماف مسؤولية الجيات التعميمية تجاه الطمبة، وذلؾ بتقديـ نوعية دراسية جيدة -

. مساعدة الطمبة في التعرؼ عمى الكميات والجامعات الرصينة -

 .تسييؿ انتقاؿ الطمبة عبر الدوؿ والحدود -

المساىمة في زيادة الشفافية والمسؤولية لمكمية والجامعات تجاه الجيات الممولة، أو التي  -

 .تقدـ الدعـ المالي
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 .وضع معايير لتقييـ الشيادات ومعادلتيا -

 

(: 2003)دراسة الشرقاوي 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى االتجاىات الحديثة في إدارة الجودة الشاممة في مجاؿ 

التعميـ، والتعرؼ عمى واقع إدارة الجودة الشاممة في المدارس الثانوية في محافظتي القاىرة وبني 

. سويؼ بمصر، ثـ تقديـ مقترح إلدارة الجودة الشاممة في المدرسة

تكونت عينة الدراسة مف بعض اإلدارات التعميمية في محافظة القاىرة، حيث بمغ عدد أفراد 

( 79)وأخذت كافة اإلدارات التعميمية في محافظة بني سويؼ، وبمغ عدد أفرادىا . فرداً  (30)العينة 

. فرداً 

: فقرة ضمف المحاور التالية (60)قامت الباحثة بإعداد استبانة اشتممت عمى 

. تنمية المصارحة والثقة -

 .التعاوف وروح الفريؽ -

 .االعتماد عمى اإلدارة بالحقائؽ -

 .االىتماـ بالتقدير والمكافآت -

 .تنمية التعمُّـ والتحسيف المستمر -

في تفسير الكثير مف البيانات المحيطة  (Interview)كما استعانت الباحثة بالمقابمة 

وأظيرت نتائج الدراسة أف اإلدارة المدرسية لدييا قصور كبير في مجاؿ تطبيؽ . باالستجابات

مبادىء إدارة الجودة الشاممة وعمى المحاور الخمسة السابقة، وبناء عمى ىذه النتائج قدمت الباحثة 

: مجموعة مف التوصيات أىميا

. ضرورة اىتماـ القيادة السياسية بالتعميـ لتحقيؽ الجودة الشاممة -

. تبني الالمركزية في اإلدارات التعميمية إلعطاء المدراء الفرصة لألداء الفّعاؿ -
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 .إعادة ىيكمة المدارس وفقًا لمعايير إدارة الجودة الشاممة -

 

 (:2003)دراسة الموسوي 

ىدفت ىذه الدراسة إلى تطوير أداة لقياس درجة استيفاء مبادئ إدارة الجودة الشاممة في 

فقرة، موزعة عمى أربعة مجاالت  (48)مؤسسات التعميـ العالي، وشممت ىذه األداة أو المقياس 

: أساسية في إدارة الجودة الشاممة ىي

. تييئة متطمبات الجودة في التعميـ العالي -

. متابعة عمميات التعميـ والتعمُّـ وتطويرىا -

 .تطوير القوى البشرية -

 .اتخاذ القرار وخدمة المجتمع -

عمى أفراد عينة الدراسة البالغ عددىـ  (بعد تحكيمو)تـ تطبيؽ المقياس في صورتو النيائية

عضوًا مف أعضاء ىيئة التدريس في جامعة البحريف، ثـ قاـ الباحث بحساب معامؿ  (60)

االتساؽ الداخمي لألداة باستخداـ معادلة الفا كرونباخ ومعامالت االرتباط بيف المجاالت 

. 0.91 و0.73 تراوحت بيفذ جميع القيـ مقبولة تربويا، إتالفرعية لممقياس، وكاف

وعمى ضوء دالالت الصدؽ والثبات لممقياس، أوصى الباحث باإلفادة مف ىذا المقياس في 

تحديد مدى إمكانية توظيؼ مبادئ إدارة الجودة الشاممة وأفكارىا في مؤسسات التعميـ العالي بيدؼ 

. عمميات التعميـ والتعمـ، وتحسيف مخرجات التعميـ، وتجويد التعميـ في البالد العربية
 

(: 2004)دراسة أبو فارة 
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حاولت ىذه الدراسة توضيح ماىية الجودة وأبعادىا في التعميـ العالي، كما ىدفت الدراسة 

إلى رصد جوانب الضعؼ والقوة في نظاـ التعميـ في جامعة القدس مف منظور مدخؿ ضماف 

. الجودة كمدخؿ يقود إلى تبني وتطبيؽ إدارة الجودة الشاممة

فردًا في  (70)تكوف مجتمع الدراسة مف جميع اإلدارييف في جامعة القدس والبالغ عددىـ 

مف مجتمع الدراسة، ولغرض جمع البيانات استخدـ  (%50)حينو، وتـ أخذ عينة عشوائية بنسبة 

: محاور ىي (5)الباحث أسموب المقابمة وأسموب االستبانة، والتي اشتممت عمى 

. ممارسات اإلدارة العميا .1

 .  نظاـ ضماف الجودة .2

 . ضماف جودة المدخالت .3

 .ضماف جودة العمميات .4

 .ضماف جودة المخرجات .5

بتحقيؽ  (أعمى مف المتوسط بقميؿ)اإلدارة العميا تيتـ بصورة نسبية : أظيرت النتائج أف

أما بالنسبة لممحاور األربعة األخرى، فإف اىتماـ الجامعة بضماف . ضماف جودة خدماتيا التعميمية

وأوصى الباحث بضرورة وضع خطة استراتيجية شاممة عمى مستوى . جودتيا ال يزاؿ متدنياً 

نشاء وحدة تنظيمية مستقمة، ميمتيا ضماف  الجامعة تراعي احتياجاتيا المادية والعمرانية والبشرية، وا 

نترنت،  جودة التعميـ الجامعي، وزيادة االىتماـ بالخدمات المقدمة لمطمبة مف خدمات مكتبية، وا 

. الخ، والتي تعاني مف النقص والعجز الكبيريف...وتأميف صحي
 

(:-  2004)دراسة جريس 
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ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ إمكانية تطبيؽ معايير وركائز وأسس إدارة الجودة الشاممة في 

ثـ . جامعة بيرزيت، والكشؼ عف أىـ الصعوبات التي تعيؽ إمكانية تطبيؽ الجودة الشاممة فييا

. وضع نموذج مقترح يتضمف قياس جودة األداء في جامعة بيرزيت

استخدمت الباحثة ثالث استبانات لمتعرؼ عمى آراء كؿ مف أعضاء ىيئة التدريس، 

: وقد تـ اختيار عينة الدراسة كاآلتي. واإلدارييف، والطمبة الذيف أنيوا أكثر مف فصميف دراسييف

. مف المجموع الكمي ألعضاء ىيئة التدريس (%67)عضو ىيئة تدريس بواقع  (130) -

. مف المجموع الكمي لمموظفيف اإلدارييف (%52)موظفًا إداريًا بنسبة  (180) -

 .مف المجموع الكمي لطمبة الجامعة (%10)طالبًا وطالبة بنسبة  (345) -

وأظيرت نتائج الدراسة وجود رضا لدى أعضاء ىيئة التدريس بالنسبة لمعممية األكاديمية 

واإلدارية، ولعالقة الجامعة بالمجتمع المحمي، وعدـ رضا الطمبة عف جيود الجامعة في تطوير 

كما أشارت النتائج أف الجامعة ال تراعي حاجة السوؽ . العممية األكاديمية والخدمات اإلرشادية

المحمي مف التخصصات التي يتـ طرحيا، وعدـ وجود دعـ لعممية البحث العممي بالشكؿ الكافي، 

داري فعاؿ  .وعدـ اعتماد جامعة بيرزيت نظاـ مالي وا 

وأوصت الباحثة بضرورة إعادة ىيكمة التنظيـ اإلداري والمالي في جامعة بيرزيت عمى نحو 

يتوافؽ مع فمسفة إدارة الجودة الشاممة، وتصميـ البرامج واألساليب التعميمية في ضوء دراسة 

متطمبات سوؽ العمؿ، وبضرورة قياـ الجامعة بإجراء تقييـ دوري ألعماليا األكاديمية واإلدارية 

والمالية؛ الكتشاؼ األخطاء ومعالجتيا، والبدء بتدريس مفاىيـ وأساليب إدارة الجودة الشاممة لمطمبة، 

وضرورة تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في العممية األكاديمية، خاصة في كميات التجارة واآلداب 

. واليندسة، إذ أف البيئة مييأة في ىذه الكميات أكثر مف غيرىا
 

(: 2004)دراسة عالونة 
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ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى تطبيؽ مبادئ إدارة الجودة الشاممة في الجامعة 

مف وجية نظر أعضاء ىيئتيا التدريسية، ومعرفة أثر متغيرات الجنس،  (جنيف)العربية األمريكية 

والمؤىؿ العممي، وسنوات الخبرة في التدريس الجامعي، والجامعة التي تخرج فييا عضو ىيئة 

التدريس، والكمية، والعمر عمى مدى تطبيؽ مبادئ إدارة الجودة الشاممة في الجامعة العربية 

تكّوف مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء الييئة التدريسية في الجامعة، اما عينة الدراسة . األمريكية

المكّوف مف  (2003)تبنى الباحث مقياس الجودة الشاممة لمموسوي . عضوا (61)فتكونت مف 

تييئة متطمبات الجودة، ومتابعة العممية التعميمية : فقرة موزعة عمى أربع مجاالت ىي (48)

ثـ قاـ الباحث بعمؿ بعض التعديالت ليصبح عدد . التعممية وتطويرىا، القوى البشرية، واتخاذ القرار

. فقرة (52)فقرات األداة التي استخدميا 

وأظيرت نتائج الدراسة أف درجة تطبيؽ مبادئ إدارة الجودة الشاممة في الجامعة العربية 

كما أظيرت النتائج عدـ وجود . األمريكية كبيرة، وكاف مجاؿ تييئة متطمبات الجودة أكثرىا تطبيقاً 

. فروؽ دالة إحصائيًا في مدى تطبيؽ مبادئ إدارة الجودة الشاممة تعزى إلى متغيرات الدراسة الستة

عطاء الطمبة وأعضاء  وأوصى الباحث بأف تولي الجامعة اىتمامًا بمتطمبات المجتمع المحمي، وا 

جراء  ىيئة التدريس فرصة لممشاركة في اتخاذ القرارات األكاديمية مف خالؿ جمعياتيـ المينية، وا 

. دراسات مقارنة حوؿ مدى تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة في الجامعات الفمسطينية

 

: الدراسات األجنبية- (ب  )
 

(:  ,1994Leigh)دراسة 
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( Temple Junior College)استعرضت ىذه الدراسة الّنتائج التي ظيرت مف تجربة كمية 

معمما، حيث  (29)في تكساس، مف خالؿ تطبيقيا لبرنامج إدارة الجودة الشاممة، والذي قاـ بتطبيقو 

:- يرتكز ىذا البرنامج عمى المرتكزات أو العناصر التالية

. إرضاء العميؿ أو الزبوف -

. التحسيف المستمر -

 .تفويض الصالحية -

 .العمؿ الجماعي بروح الفريؽ -

وحاولت الدراسة التعرؼ الى آراء المدرسيف والطمبة حوؿ البرنامج، واشار معظـ افراد عينة 

العمؿ بروح الفريؽ :الدراسة مف المعمميف الى اف ىذا البرنامج ساعد في تبني أفكارا جديدة مثؿ 

وتقبؿ فكرة التحسيف المستمر في األداء، كما أبدى الطمبة استمتاعيـ بتطبيؽ برنامج إدارة الجودة 

. الشاممة داخؿ صفوفيـ
 

(   ,1995Gallagher)دراسة 

تتناوؿ ىذه الدراسة التدريب عمى إدارة الجودة الشاممة وتطبيقاتيا داخؿ غرفة الصؼ 

إرضاء ): الجامعي بيدؼ تطوير الموارد البشرية، حيث يقوـ برنامج التدريب عمى المرتكزات التالية

. (العميؿ، التحسيف المستمر، اإلدارة بالحقائؽ، واالىتماـ بحاجات الطمبة والمعمميف

     قاـ الباحث بتحميؿ كتابات خمسة مف رواد إدارة الجودة الشاممة في ىذا المجاؿ، ثـ قاـ 

بتطوير استراتيجيات تقوـ عمى المرتكزات السابقة، يتـ مف خالليا الخروج ببعض المقترحات التي 

وأظير تطبيؽ ىذه االستراتيجيات وجود حاجات غير مشبعة لدى المعمميف، . تخدـ المجاؿ التربوي

. يجب العمؿ عمى إشباعيا كي يشعروا بالرضا والتقدير
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(:  ,1995Harvey)دراسة 

دارة الجودة الشاممة في التعميـ  ( 9000ISO)ناقشت ىذه الدراسة تطبيقات كؿ مف االيزو  وا 

وتناولت الدراسة تعريؼ عناصر كؿ مف . العالي عمى ضوء نظاـ التعميـ الجامعي الحديث

كما أشارت إلى الجيود التي بذلت لتطبيؽ . النظاميف، وعرض نقاط الضعؼ والقوة لكمييما

. الّنظاميف في التعميـ العالي في المممكة المتحدة، والواليات المتحدة، وأستراليا

كما تضمنت الدراسة عرًضا لنظاـ التعميـ الحديث الذي يؤكد عمى التحسيف المستمر لمجودة 

. المبني عمى العمؿ الجماعي بروح الفريؽ الواحد

دارة الجودة الشاممة مف  وتختـ الدراسة باإلشارة إلى وجود شبو كبير بيف كؿ مف االيزو وا 

ناحية، والّنظاـ الجامعي الحديث مف ناحية أخرى، إال أف االيزو والجودة الشاممة قد أخفقت في 

ورغـ ذلؾ فإف التعميـ العالي يأخذ بفكرة الجودة . التفاعؿ والتكيؼ مع طبيعة التعميـ العالي

. والتحديث ويفضميا عمى الجمود في تقديـ منتجو
 

(: Yatani, 1995)دراسة 

   ىدفت ىذه الدراسة إلى توضيح السبب الرئيس الذي حمؿ المرشديف عمى تطبيؽ مبادئ 

مف الطمبة منذ عاـ  (%60)إدارة الجودة الشاممة في التعميـ، حيث أوضحت الّدراسة فشؿ أكثر مف 

.  حتى تاريخ إجراء ىذه الدراسة في االختبارات المقالية التحضيرية في عمـ النفس1991

لقد كاف القرار بتطبيؽ إدارة الجودة الشاممة ىو الحؿ ليذه الظاىرة، حيث تظافرت جيود 

كما تـ بناء . المرشديف والمعمميف لمساعدة الطمبة عمى معرفة الخمؿ لدييـ، والعمؿ عمى تصحيحو

اختبارات محسنة، وعمؿ ندوات يمتقي الطمبة مف خالليا بمرشدييـ استنادًا إلى مبادئ إدارة الجودة 

. الشاممة
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أف تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة،مف حيث - كما أفاد المرشدوف والمعمموف–أظيرت الدراسة 

. تبني فكرة العمؿ الجماعي لدى الطمبة، وزيادة ثقتيـ بأنفسيـ، قد أدت إلى زيادة التحصيؿ
 

(: Horine & Haily, 1995)دراسة 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ الى التحديات التي تواجو تطبيؽ مدخؿ إدارة الجودة الشاممة 

كمية وجامعة قامت بتطبيؽ ىذا  (160)في مؤسسات التعميـ العالي، مف خالؿ مسح شامؿ ؿ 

المدخؿ وبمستويات مختمفة، وتوصمت الدراسة إلى أف ىناؾ خمسة تحديات تحوؿ دوف التطبيؽ 

: الناجح إلدارة الجودة الشاممة، وىي

. الحاجة إلى تغيير الثقافة التنظيمية لممؤسسة التعميمية- 

. مدى التزاـ القيادة العميا بثقافة الجودة- 

. ضرورة الحصوؿ عمى دعـ وتأييد كافة الكميات الجامعية- 

. تخصيص جزء مف الوقت لتطبيؽ إدارة الجودة الشاممة- 

. التكاليؼ المصاحبة لتدريب العامميف في المؤسسة- 

(: Thomson, 1996)دراسة 

( Northwest Missouri State University)أشارت ىذه الدراسة إلى تجربة جامعة 

والتي طبقت مدخؿ إدارة الجودة الشاممة كأسموب حديث في التعميـ، حيث قامت الجامعة بتطبيؽ 

: ىذا األسموب الجديد في دائرة العمـو وأنظمة المعمومات لدييا، فكاف مف نتائجو

. تطوير ميارات التفكير لدى الطمبة- 

. زيادة مرونة البرامج المقدمة- 

. توسيع آفاؽ عممية التعمـ لتتجاوز أسموب التمقيف التقميدي- 
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ويضيؼ الباحث أف تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة قد جعؿ الطمبة مشاركيف فعمييف في بناء 

المعرفة لدييـ، مما زادىـ ثقة بأنفسيـ وأضحى لدييـ إلماـ بنوعية الجيد الالـز في العممية التعميمية 

. التعممية
 

(:  ,1996Satterlee)دراسة 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى كيفية تطبيؽ مبادئ إدارة الجودة الشاممة في التعميـ 

العالي مف خالؿ توضيح مفيـو الجودة وفمسفتيا اليادفة إلى إرضاء العميؿ، والعمؿ بروح الفريؽ 

معيارًا لبرامج  (11)، الذي يستند إلى (Baldrige)كما أشار الباحث إلى نموذج بالدرج . المتماسؾ

والذي طبؽ إدارة الجودة الشاممة منذ  (Muhlenberg)الجودة التعميمية، ثـ مشروع كمية ميمنبرج 

كما أشار البحث إلى تجديد المناىج الجامعية، والمناىج المدرسية في المدارس . ـ1992عاـ 

. الحكومية والمينية

: قدمت الدراسة العديد مف التوصيات أىميا

. وضع تعريؼ واضح لمفيـو الجودة -

المجتمع، الجودة، المؤسسة، دور : إدراؾ وفيـ المحاور األربعة إلدارة الجودة الشاممة، وىي -

. اإلدارة العميا

 .تطوير فرؽ العمؿ الوظيفية -

 .التأكيد عمى أىمية القيادة اإلدارية الفاعمة -

 

(:  Munoz, 1999)دراسة 

تناولت ىذه الدراسة تطبيقات إدارة الجودة الشاممة في مكتب تكنولوجيا المعمومات التابع 

. ـ1992منذ عاـ  (Louisville)لجامعة لويسفؿ 
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وباتباع األسموب التحميمي قاـ الباحث بدراسة األدب التربوي الذي يربط بيف إدارة الجودة 

الشاممة ومؤسسات التعميـ العالي، كما عمد الباحث إلى االستعانة بأسموب المقابمة الشخصية مع 

. بعض المسؤوليف وتحميؿ الوثائؽ والبيانات ذات العالقة بموضوع الدراسة

أظيرت النتائج أف إدارة الجودة الشاممة أحدثت تغييرًا جذريًا في نمط اإلدارة المعموؿ بو في 

. الجامعة المذكورة

كما ساعدت إدارة الجودة الشاممة عمى تسييؿ اإلجراءات المتبعة في الجامعة، والحصوؿ 

. عمى تغذية راجعة، ومحاولة استمرار تحسيف الخدمات المقدمة لمعمالء

ويضيؼ الباحث إلى أف تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة يستدعي وجود أىداؼ واضحة، 

واستراتيجيات محددة، كما يجب فيـ الصعوبات التي قد تنجـ عف تطبيؽ ىذا األسموب، والذي 

. يختمؼ عف األسموب التقميدي في اإلدارة
 

(: Lagrosen, 1999)دراسة 

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة الفوائد التي حققتيا بعض المدارس السويدية جراء تبنييا 

 الباحث ـلمشروع إدارة الجودة الشاممة لتحسيف األداء، ولجمع البيانات والمعمومات، واستخد

. المقابمة والمالحظة واالختبارات وعمؿ مجموعات بؤرية وحمقات دراسية: أساليب

وقد شمؿ مشروع الجودة أبعاد العممية التعميمية بكافة جوانبيا، وقد أظير تقييـ تنفيذ 

زيادة الثقة في ىذه المؤسسات التعميمية وخدماتيا، وتحقيؽ : المشروع نتائج إيجابية عديدة منيا

الرضا الوظيفي لدى العامميف، زيادة فاعمية عممية اتصاؿ خاصة بأولياء أمور الطمبة، وزيادة 

مشاركة األطراؼ ذات العالقة بيذه المؤسسات، وزيادة التعاوف بيف الوحدات المختمفة داخؿ 

. المؤسسة التعميمية، وتحسيف النمط اإلداري والقيادي، وزيادة فاعمية وشمولية أساليب التقييـ
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(: ,Cooper 2002)دراسة 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى السموؾ اإلداري لمدراء المدارس في مقاطعة شيكاغو 

العالية، ومدى اىتماميـ بتحسيف جودة العممية التعميمية التعممية، ومف أجؿ ذلؾ تـ بناء استبانة 

كما ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى مدى . مديرًا فقط (41)مديرًا، استجاب منيـ  (67)وزعت عمى 

تشجيع مدراء المدارس في شيكاغو لممعمميف الذيف يضطمعوف بدور قيادي مف خالؿ تطويرىـ 

كما ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى . مدراء (10)وقد قاـ الباحث بإجراء مقابالت مع . الميني

( 34)عمى خطة تطوير المدارس وعددىا  (24)مدى انعكاس معايير مجمس التطوير الميني ألػ 

:- أظيرت نتائج الدراسة. مدرسة خضعت الختبار تـ بناؤه مسبًقا

نمًطا لسموكيات القيادة تدعـ التطوير المستمر لممعمميف  (21)مف خالؿ االستبانة تبيف أف  -

. والطمبة

ومف خالؿ المقابالت فإف عدة سموكيات قيادية تشجع المعمميف الذيف لدييـ روح المبادرة  -

. والقيادة

 . معياًرا قد طبقت فعمياً  (22)ومف خالؿ االختبار فإف  -

تخصيص الماؿ والوقت الالـز لدعـ التطوير، : وأوصت الدراسة بالعديد مف التوصيات منيا

وربط تطوير الييئة التدريسية مف خالؿ البيانات التي يتـ الحصوؿ عمييا مف الطمبة، وبناء 

 .وتدعيـ الروابط بيف البيت والمدرسة

 

 

: ( ,2002Hirtz)دراسة 

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة ما إذا كاف ىناؾ عالقة بيف نمط القيادة التربوية السائد، 

مكانية تطبيؽ مدخؿ إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي، وقد اقتصرت الدراسة عمى  وا 
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والحاصمة عمى جائزة الجودة  (Missouri-Rolla University)اإلدارات األكاديمية في جامعة 

. لتكوف بيذا أوؿ مؤسسة تربوية تحصؿ عمى ىذه المكافأة (1995)عاـ 

جراء تقييـ ذاتي إلدارة الجودة  ولغرض تطبيؽ الدراسة قاـ الباحث بإعداد استبانة لمقيادة وا 

، وقد وزعت االستبانة عمى رؤساء الدوائر والموظفيف (Baldrige)الشاممة وفؽ معايير بالدرج 

. لتقييـ رئيس كؿ دائرة

أظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ عالقة قوية بيف نمط القيادة السائد في المؤسسات التعميمية 

مكانية تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة، وأف التحوؿ مف نمط قيادي إلى آخر لو عالقة مباشرة  وا 

مكانية تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة . وا 
 

(:  ,2002Hurst)دراسة 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى إمكانية تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة ومفاىيميا في 

:- ، مف خالؿ اإلجابة عف السؤاليف التالييف(Northwestern Public University)جامعة 

كيؼ تطبؽ الجامعة مفاىيـ إدارة الجودة الشاممة؟  .1

ما ىي اإلجراءات التي يتضمنيا تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة؟  .2

واستخدـ الباحث أسموب المقابالت، ومراجعة السجالت الصفية وأسموب المالحظة كأدوات 

وأظيرت نتائج الدراسة أف كميات الجامعة تطبؽ فعاًل مفاىيـ إدارة الجودة .لمدراسة وجمع البيانات

. الشاممة
 

(: ,Lukhwareni 2003)دراسة 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التحقؽ فيما إذا كانت التغييرات التي استحدثيا نظاـ التعميـ في دولة 

ذا ما كاف ىناؾ  (1994)جنوب أفريقيا منذ عاـ  قد أسفرت عف أي تحسيف لمجودة التعميمية، وا 
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ولغرض تطبيؽ الدراسة قاـ الباحث ببناء استبانة . بعض المدارس أديرت فعال بالجودة الشاممة

. وزعت عمى عينة عشوائية مف اإلدارات المدرسية والمدرسيف

:- وبعد تحميؿ إجابات أفراد العينة توصمت الدراسة إلى النتائج التالية

. أف التغيرات التي تـ إحداثيا قد أسفرت فعاًل عف تحسينات في الجودة التعميمية -

إف المدارس التي طبقت نظاـ إدارة الجودة الشاممة قد أصبحت مف المدارس التي تتميز  -

 .بنوعية التعميـ وفاعميتو

إف تبني استراتيجية الجودة الشاممة في بعض المدارس سيمكنيا مف أف تصبح مدارس  -

 .نموذجية لمجودة

 

: تعقيب عمى الدراسات السابقة* 

مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة التي تناولت إدارة الجودة الشاممة كمدخؿ إداري، 

: يمكف إبداء المالحظات التالية

لقد أجمعت ىذه الدراسات عمى أىمية مدخؿ إدارة الجودة الشاممة، كمدخؿ يعود بالنفع  -

. عمى المؤسسة التي تتبناه

باستقراء تواريخ ىذه الدراسات نجد أف الباحثيف األجانب قد حققوا السبؽ في ىذا المجاؿ  -

منذ مطمع العقد األخير مف القرف العشريف، في حيف أف أغمب الدراسات العربية حديثة 

 .   في معظميا2000 عاـ دالعيد، بع

. معظـ ىذه الدراسات اعتمدت المنيج الوصفي -

وفرة الدراسات األجنبية التي تناولت إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميـ العالي،  -

. بخالؼ الدراسات العربية
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تـ تناوؿ إدارة الجودة الشاممة مف عدة جوانب، فبعض الدراسات تناوؿ المعايير، أو  -

 .المبادئ، أو المرتكزات، أو األدوات، ومنيا مف قاـ بإجراء مقارنات

 .مف الدراسات السابقة ما كاف نظريًا بحتًا، ومنيا ما كاف ميدانيًا واىتـ بالجانب التطبيقي -

ونظًرا ألف الدراسات العربية السابقة التي تناولت الموضوع كانت قميمة ونادرة في المجاؿ 

التربوي، فإف الدراسة الحالية ستسيـ في إثراء المكتبة العربية بإضافة دراسة أخرى حوؿ إدارة 

. الجودة الشاممة في مؤسسة تعميمية جامعية
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 الفصل ال الث

الطريقة واإلجراءات 

 منيج الدراسة .

 مجتمع الدراسة. 

 عينة الدراسة. 
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 أداتا الدراسة. 

. األداة الخاصة بأعضاء ىيئة التدريس -

 .صدق األداة و باتيا -

 .األداة الخاصة بالطمبة -

 .صدق األداة و باتيا -

 متغيرات الدراسة. 

 إجراءات الدراسة. 

 المعالجة اإلحصائية. 

 

 

 

 

 الفصل ال الث

الطريقة واإلجراءات 

ـّ  يتضمف ىذا الفصؿ وصًفا لمجتمع وعينة الّدراسة، وأدواتيا المستخدمة والخطوات التي ت

جراءاتيا والمعالجة . إتباعيا لمّتحقؽ مف صدؽ وثبات ىذه األدوات كما يتضمف متغيرات الّدراسة وا 

. اإلحصائّية لمبيانات

: منيج الّدراسة
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. اعتمد الباحث المنيج الوصفي، وذلؾ لمالءمتو ألىداؼ ىذه الدراسة

:- مجتمع الّدراسة

تكوف مجتمع الّدراسة مف جميع أعضاء الييئة التدريسّية المتفّرغيف والّناطقيف بالّمغة العربّية 

، والبالغ 2003/2004في جامعة القدس مف حممة شيادة الدكتوراة والماجستير لمعاـ الجامعي 

كما شمؿ مجتمع الّدراسة . إناث (31)ذكور و (257)عضو ىيئة تدريس، منيـ  (288)عددىـ 

طالبًا  (2580)طمبة السنة أالولى والسنة الرابعة في الكّميات العممّية واإلنسانّية، والبالغ عددىـ 

طالبا وطالبة، في حيف كاف عدد الطمبة في  (1685)وطالبة، وبمغ عدد الطمبة في السنة األولى 

. طالبا وطالبة (895)السنة الرابعة 
 

: عّينة الّدراسة

: عّينة الّدراسة من أعضاء ىيئة التدريس: أووً 

قاـ الباحث بتوزيع أداة الدراسة الخاصة بأعضاء ىيئة التدريس عمى جميع أفراد مجتمع 

عضو ىيئة تدريس، إال أف عدد االستبانات المسترّدة  (288)، والبالغ عددىـ (مسح شامؿ)الّدراسة 

يبّيف  (1)والجدوؿ رقـ . مف مجتمع الّدراسة األصمي (%54.5)استبانة، ونسبتيا  (157)بمغ 

. الخصائص الديمغرافّية ألفراد عّينة الّدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس

( 1)جدول رقم 

توزيع أفراد عّينة الّدراسة من أعضاء ىيئة التدريس حسب متغيرات 
 (الجنس، والكمية، والخبرة، والّدرجة العممّية)

 النسبة المئوية العدد المتغيرات 

الجنس 
 %86.0 135 ذكر

 %14.0 22 أنثى

 %100 157 المجموع

 %46.5 73 عمميةالكمية 
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 %53.5 84 انسانّية

% 100 157المجموع 

الخبرة 

 %34.4 54  سنوات 6أقؿ مف 

 %25.5 40  سنة6-12

 %40.1 63  سنة 12أكثر مف 

% 100 157المجموع 

الدرجة 
العممية 

 %5.7 9 أستاذ

 %15.9 25 أستاذ مشارؾ

% 38.9 61 أستاذ مساعد
 %14.6 23 محاضر

 %24.9 39 مدرس

 %100 157 المجموع

 

%( 86)أف نسبة أعضاء ىيئة التدريس الّذكور كانت  (1)تشير البيانات الواردة في الجدوؿ 

وكانت نسبة أعضاء ىيئة التدريس مف . (%14)مف مجموع العّينة، في حيف كانت نسبة اإلناث 

، في حيف كانت نسبة أفراد عينة الدراسة مف الكميات العممية (%53.5)الكّميات اإلنسانّية 

، ( سنة فما فوؽ12)وأما بخصوص متغير الخبرة فكانت النسبة األعمى لذوي الخبرة , (46.5%)

أستاذ، أستاذ مشارؾ، أستاذ مساعد، : وكانت ّنسب الّدرجات العممّية. (%40.1)وبنسبة مقدارىا 

. عمى التوالي (%24.9%( )14.6%( )38.9%( )15.9%( )5.7): محاضر، ومدّرس ىي

: عّينة الّدراسة من الّطمبة:  انًيا

ـّ اختيار عّينة طبقّية عنقودّية، عدد أفرادىا  طالبًا وطالبة، وتعادؿ ما نسبتو  (316)ت

يبّيف خصائص عّينة الّدراسة مف الطمبة وفؽ  (2)والجدوؿ رقـ . مف مجتمع الطمبة (12.2%)

. متغيراتيا

( 2)جدول رقم 
توزيع أفراد عّينة الّدراسة من الّطمبة حسب متغّيرات 

 (الجنس والكّمّية والمستوى الّدراسي)
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 النسبة المئوية العدد المتغيرات 

الجنس 
% 45.9 145 ذكر
 %54.1 171 أنثى

 %100 316 المجموع

الكمية 
% 55.4 175 عممية
 %44.6 141 انسانّية

% 100 316المجموع 

المستوى 
الدراسي 

 %63.6 201 سنة أولى

 %36.4 115 سنة رابعة

% 100 316المجموع 
 

مف أفراد العّينة ىـ مف الّذكور،  (%45.9)أف  (2)وتشير المعطيات الواردة في الجدوؿ رقـ 

مف أفراد عينة  (%55.4)أما متغير الكمية، فكانت نسبة . (%54.1)في حيف كانت نسبة اإلناث 

مف أفراد العّينة مف طمبة الكّمّيات  (%44.6)الدراسة ىـ مف طمبة الكّمّيات العممّية، في حيف 

مف أفراد العّينة ىـ مف طمبة الّسنة  (%63.6)وفيما يتعّمؽ بالمستوى الّدراسي، فإّف . اإلنسانّية

. مف أفراد العّينة مف طمبة الّسنة الّرابعة (%36.4)األولى، و 

 

 أداتا الّدراسة :

 األداة الخاصة بأعضاء ىيئة التدريس :

لقياس إدارة الجودة  (2003)المقياس الذي طوره الموسوي - في دراستو- تبّنى الباحث 

فقرة موزعة بالتساوي  (48)الشاممة في مؤّسسات الّتعميـ العالي في البحريف، والذي اشتمؿ عمى 

:  عمى أربعة مجاالت ىي

التعّممّية وتطويرىا، - تييئة متطّمبات الجودة في الّتعميـ العالي، ومتابعة العممّية التعميمية 

(. 1ممحؽ رقـ )وتطوير القوى البشرّية، واّتخاذ القرار وخدمة المجتمع 
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وقاـ الباحث بإعادة صياغة بعض فقرات ىذا المقياس لميتالءـ مع البيئة التعميمية 

(. 2ممحؽ رقـ)الفمسطينية، ليمثؿ األداة الخاصة بأعضاء ىيئة التدريس 
 

 :صدق األداة و باتيا

     بعد اف قاـ الباحث بإعادة صياغة بعض فقرات ىذه االستبانة لتتالءـ مع البيئة التعميمية 

الفمسطينية، تـ عرضيا عمى مجموعة مف المحّكميف مف حممة شيادة الّدكتوراه في الّتربية والعامميف 

، وبعد اإلطالع عمى (3ممحؽ رقـ )محكميف  (10)في مجاؿ التعميـ العالي الفمسطيني، بمغ عددىـ 

فأكثر مف أراء % 80آرائيـ ومالحظاتيـ، تـ اعتماد الفقرات والمالحظات التي حظيت بموافقة 

، 17، 14، 9، 8، 6، 5، 4، 1)، وُعّدلت الفقرات (3)الُمحكِّميف، وبناًء عمى ذلؾ فقد ُحذفت الفقرة 

واشتممت االستبانة، في صورتيا النيائية  (40، 38، 37، 34، 29، 26، 24، 22، 21، 20، 18

  :فقرة موزعة عمى المجاالت األربعة (46)، عمى (4ممحؽ رقـ )

فقرة، وىي الفقرات مف              (13)ويضـ . تييئة متطّمبات الجودة في الّتعميـ: المجال األّول 

(1 - 13 .)

 

فقرات، وىي الفقرات  (10)ويضـ . التعممية وتطويرىا- متابعة العممّية الّتعميمّية : المجال ال ّاني

(. 23-14)مف 

(. 34-24)فقرة، وىي الفقرات مف  (11)ويضـ . تطوير القوى البشرّية: المجال ال ّالث

(. 46-35)فقرة، وىي الفقرات مف  (12)ويضـ .  اّتخاذ القرارات وخدمة المجتمع:المجال الرّابع

، "كرونباخ ألفا"قاـ الباحث بالتأكد مف ثبات األداة بحساب معامؿ ثباتيا مف خالؿ معادلة 

وبطريقة الّتجزئة الّنصفّية، حيث بمغت قيمة معامؿ الثبات عمى الدرجة الكمية وفؽ معادلة كرونباخ 
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، وىذه القيـ (3) وفؽ طريقة التجزئة النصفية، كما في الجدوؿ رقـ 0.93 في حيف كانت 0.96الفا 

. مقبولة تربويا

( 3)جدول رقم 
معامالت ال ّبات ألداة الدراسة الخاصة بأعضاء ىيئة التدريس 

 الرقم
 عدد الفقرات المجاوت

كرونباخ 
 ألفا

الّتجزئة 
 النصفّية

 0.79 0.82 13 .تييئتو متطمبات الجودة في الّتعميم 1

 0.75 0.84 10 .التعّممّية وتطورىا- متابعة العممّية الّتعميمّية 2

 0.86 0.91 11 تطوير القوى البشرّية 3

 0.83 0.91 12 .خدمة المجتمع وسوق العمل 4

 0.93 0.96 46 .الدرجة الكمّية 

 

 

: األداة الخاصة بالطمبة

صممت لقياس معايير تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة مف  (2003)     نظرا لكوف أداة الموسوي 

وجية نظر العامميف في التعميـ العالي، قاـ الباحث بتطوير أداة أخرى لقياس معايير تطبيؽ إدارة 

واألدب التربوي في ىذا  (2003)الجودة الشاممة مف وجية نظر الطمبة، مستعينا بأداة الموسوي 

: فقرة موزعة عمى ثالثة مجاالت (34)واشتممت االستبانة، في صورتيا األولية، عمى . المجاؿ

تييئة متطّمبات الجودة في الّتعميـ، ومتابعة العممّية التعميمّية التعّممّية وتطويرىا، وخدمة المجتمع 

(. 5ممحؽ رقـ)وسوؽ العمؿ، 

 صدق األداة و باتيا :

      لمتأكد مف صدؽ األداة الخاصة بالطمبة قاـ الباحث بعرضيا عمى مجموعة مف 

، مف حممة شيادة الدكتوراه والعامميف في مجاؿ التعميـ (10)، عددىـ (3ممحؽ رقـ)المحكميف 

العالي الفمسطيني، وبعد اإلطالع عمى مالحظاتيـ وآرائيـ، اخذ الباحث بجميع المالحظات 

، وُعّدلت (3)فأكثر مف الُمحكميف، وبناًء عمى ذلؾ فقد ُحذفت الفقرة % 80التي اتفؽ عمييا 
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، واشتممت االستبانة، في (23، 22، 21، 19، 18، 14، 9، 8، 6، 5، 4، 1)الفقرات 

(: 6ممحؽ رقـ)فقرة موزعة عمى ثالثة مجاالت،  (34)صورتيا النيائية، عمى 
 

(. 13-1)الفقرات : تييئة متطمبات الجودة في التعميـ: المجال األول
 

(. 24-14)الفقرات مف : التعممية وتطويرىا- متابعة العممّية الّتعميمّية : المجال ال اني
 

(. 34 -25)الفقرات : خدمة المجتمع وسوؽ العمؿ: المجال ال الث

 ولمتّأكد مف ثبات األداة الخاّصة بالّطمبة، استخدـ الباحث معادلة كرونباخ ألفا، وطريقة 

، وبمغت قيمة معامؿ الثبات لمدرجة الكمية وفؽ معادلة (4)الّتجزئة الّنصفّية كما في الجدوؿ رقـ 

. ، وىي قيـ مقبولة تربويا(0.89)، في حيف كانت وفؽ التجزئة النصفية (0.93)كرونباخ ألفا 

 

 

 

 

( 4)جدول رقم 
 معامالت ال ّبات ألداة الدراسة الخاصة بالطمبة

كرونباخ  عدد الفقرات المجاوت الرقم
 ألفا

الّتجزئة 
 الّنصفّية

 0.75 0.82 13 .تييئتو متطمبات الجودة في التعميم 1

 0.82 0.86 11 .التعممية وتطورىا- متابعة العممية التعميمية 2

 0.77 0.87 10 .خدمة المجتمع وسوق العمل 3

 0.89 0.93 34 .الدرجة الكمية 4
 

 

: متغّيرات الّدراسة* 
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: المتغّيرات المستقمة

: المتعمقة بأعضاء ىيئة التدريس

. الجنس .1

 .(عممّية، إنسانّية)وليا مستوياف : الكّمّية .2

 12أكثر مف )، و( سنة12 – 6مف )، و ( سنوات6أقؿ مف )وليا ثالثة مستويات : الخبرة .3

 .(سنة

أستاذ، وأستاذ مشارؾ، وأستاذ مساعد، ومحاضر، )وليا خمسة مستويات : الّدرجة العممّية .4

 .(ومدّرس

 :المتعمقة بالطمبة

. الجنس .1

نسانّية)وليا مستوياف : الكّمّية .2  .(عممّية، وا 

 .(سنة أولى، وسنة رابعة)ولو مستوياف : المستوى الدراسي .3

 

 

. واقع نظام الّتعميم في جامعة القدس في ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة: المتغير التابع

: إجراءات الّدراسة* 

: قاـ الباحث باإلجراءات الّرسمّية والفّنّية التي تتيح تطبيؽ الّدراسة مف خالؿ

  إلى مكتب الّشؤوف - جامعة القدس- إرساؿ كتاب مف قسـ الّدراسات العميا في الّتربية

؛ لإليعاز إلى الجيات المعنّية بتسييؿ ميّمة الباحث (7ممحؽ رقـ )األكاديمّية في الجامعة 

(. 8ممحؽ رقـ )

. إرساؿ كتاب مماثؿ إلى عمادة القبوؿ والتسجيؿ * 
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. حصر مجتمع الّدراسة مف الّطمبة مف خالؿ عمادة القبوؿ والّتسجيؿ* 

 .حصر مجتمع الّدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس مف خالؿ دائرة شؤوف الموّظفيف* 

 .تـ اختيار عّينة طبقّية عنقودّية مف الّطمبة مف خالؿ وحدة الّشعبة* 

ـّ توزيع االستبانة عمى أعضاء ىيئة التدريس إّما بتسميميا باليد، أو إيداعيا في بريدىـ *  ت

 .الّشخصي عف طريؽ سكرتيرة القسـ او الدائرة او المعيد

المتابعة المستمرة مف الباحث لجمع االستبانات مف أعضاء ىيئة التدريس، واستمرت ىذه * 

، ورغـ ىذه المتابعة فمـ يجد الباحث الّتجاوب (2004أيار وحزيراف )المتابعة شيريف كامميف، 

رجاعيا . الكافي مف أعضاء ىيئة التدريس األفاضؿ في تعبئة االستبانة وا 

قاـ الباحث بتوزيع استبانة الطمبة عمى عّينة الّدراسة بالتّنسيؽ مع رؤساء األقساـ والّدوائر * 

 .أثناء المحاضرات، وقد تّمت العممّية بيسر

بعد جمع االستبانات والتّأّكد مف صالحّيتيا لمّتحميؿ، تـ ترقيميا استعدادا إلدخاليا إلى  -

 .جياز الحاسب اآللي لتحميميا

 

 

 : المعالجة اإلحصائّية* 

لإلجابة عف أسئمة الّدراسة والّتحّقؽ مف فرضّياتيا، تـ استخراج المتوّسطات الحسابّية 

لمعّينات المستقّمة ، وتحميؿ  (t- test) (ت)واالنحرافات المعيارّية، كما استخدـ الباحث اختبار 

والّتجزئة النصفّية، وذلؾ " كرونباخ ألفا"ومعادلة الثّبات  (One–Way ANOVA)التّبايف األحادي 

(. SPSS)باستخداـ برنامج الّرـز اإلحصائية لمعموـ اإلنسانية 
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 الفصل الرابع

 

نتائج الدراسة 

 

 نتائج السؤال األول. 

 نتائج السؤال ال اني. 

 نتائج الفرضية األولى. 

 نتائج الفرضية ال انية. 

 نتائج الفرضية ال ال ة. 

 نتائج الفرضية الرابعة. 

 نتائج الفرضية الخامسة. 

 نتائج الفرضية السادسة. 

 نتائج الفرضية السابعة. 
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الفصل الرابع 

نتائج الّدراسة 

يتضّمف ىذا الفصؿ عرًضا لمّنتائج التي توّصؿ إلييا الباحث مف خالؿ استجابة أفراد عّينة 

الّدراسة عمى أداتي الّدراسة المتعّمقة بواقع نظاـ الّتعميـ في جامعة القدس في ضوء معايير إدارة 

ـّ  ـّ الحصوؿ عمييا، وسوؼ يت الجودة الشاممة، وذلؾ بعد تطبيقيا وتحميؿ البيانات اإلحصائّية التي ت

.  عرض الّنتائج وفًقا ألسئمة الّدراسة وفرضّياتيا

ـّ تحديد مستوى واقع نظاـ الّتعميـ في جامعة القدس في ضوء معايير ادارة الجودة  وحّتى يت

ـّ اعتماد الّدرجات التّالية :- الشاممة ومف خالؿ متوّسطات استجابات أفراد عّينة الّدراسة، ت

:- درجة مرتفعة- 

انحراؼ  + 3)إذا كاف المتوّسط الحسابي لمّدرجة الكّمّية أو المجاؿ أو الفقرة أعمى مف 

. (معياري واحد

:- درجة متوسطة- 

. ( انحراؼ معياري واحد+3 )إذا كاف المتوّسط الحسابي محصورا بيف

:- درجة منخفضة- 

. (انحراؼ معياري واحد- 3 )إذا كاف المتوّسط الحسابي أقؿ مف 

: توضيح

:  ، فتكوف(ع)، واالنحراؼ المعياري ىو (ـ)إذا كاف المتوسط الحسابي ىو 

ع  + 3 <الدرجة مرتفعة إذا كاف ـ 

 (ع-3 )≤ م ≤( 3+ع)الدرجة متوسطة إذا كاف 

 (ع-3 )>الدرجة منخفضة إذا كاف ـ 
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: نتائج السؤال األول*

التعميم في جامعة القدس في ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة من وجية  ما واقع نظام

نظر أعضاء ىيئة التدريس؟ 

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 

أفراد عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس حوؿ واقع نظاـ التعميـ في جامعة القدس في ضوء 

(. 5)معايير إدارة الجودة الشاممة، وكما تقيسو أداة الدراسة، وذلؾ كما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ 

( 5)جدول رقم 
المتوسطات الحسابية واونحرافات المعيارية والدرجة الكمية لفقرات أداة الدراسة  

وفق استجابات أفراد العينة من أعضاء ىيئة التدريس مرتبة تنازليا 

المتوسط الفقرة الترتيب 
الحسابي 

اونحراف 
المعياري 

الدرجة 

1 
تحتفظ الجامعة بممف خاص عن حالة الطالب ومستواه 

مرتفعة  0.90 3.48. األكاديمي

2 
يطرح أعضاء ىيئة التدريس أفكارىم ومقترحاتيم في 

متوسطة  0.89 3.31. اوجتماعات بحرية تامة

3 
يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحفظ المعمومات الخاصة 

 متوسطة 0.86 3.26. بالطمبة

4 
توفر الجامعة أساتذة متخصصين لتدريس المقررات 

 متوسطة 0.89 3.23. الدراسية

5 
تزود الجامعة طمبتيا عند قبوليم بدليل يوضح شروط 

 متوسطة 1.03 3.22. الدراسة ومتطمباتيا

6 
تشجع الجامعة أعضاء ىيئة التدريس عمى المبادرة 

 متوسطة 0.93 3.05. بتحسين األداء

 متوسطة 0.74 3.04. تنتيج الجامعة مبدأ التطوير المستمر لعمميات التعميم 7

8 
تتابع الجامعة تحصيل الطمبة من خالل نتائج التقويم 

 متوسطة 0.89 3.03. المستمر طوال الفصل

 متوسطة 0.98 2.98. يتم مناقشة مقترحات أعضاء ىيئة التدريس وأفكارىم 9

 متوسطة 0.98 2.97. تطبق الجامعة معايير محددة لقبول الطمبة 10

11 
يحث الرؤساء مرؤوسييم عمى المساىمة في اتخاذ 

 متوسطة 0.96 2.97. القرارات األكاديمية
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12 
تعمم الجامعة طمبتيا بكافة األنظمة والموائح المتصمة 

 متوسطة 1.04 2.94. بتنظيم اومتحانات النيائية واعتماد نتائجيا

13 
تجري مراجعة المقررات والبرامج التربوية في ضوء 

 متوسطة 0.88 2.93. المستجدات العممية

14 
تحتفظ الجامعة بعالقات عمل وروابط قوية مع مؤسسات 

 متوسطة 1.03 2.84. المجتمع

15 
يمنح أعضاء ىيئة التدريس فرصة المشاركة في اتخاذ 

 متوسطة 0.79 2.79. القرارات األكاديمية

16 
تستحدث الجامعة آليات لتطوير خدماتيا لمواكبة 

 متوسطة 0.90 2.76. المستجدات

 متوسطة 0.89 2.75. توفر الجامعة شبكة معمومات تربطيا بالجامعات األخرى 17

 متوسطة 0.90 2.72. تييئ الجامعة مناخًا جامعيًا يسوده التعاون 18

19 
تقوم الجامعة بمتابعة طرق التدريس التي يتبعيا 

 متوسطة 0.86 2.71. األساتذة

20 
تتخذ الجامعة إجراءات محددة لتطوير أساليب التقويم 
بناء عمى نتائج المتابعة المستمرة ألداء أعضاء ىيئة 

. التدريس
 متوسطة 0.84 2.70

 متوسطة 1.02 2.70. تتبنى الجامعة مبدأ المشاركة في صنع القرار 21

 متوسطة 0.94 2.69. تطبق الجامعة معايير عادلة لقبول الطمبة 22

23 
تراعي الجامعة كفاءة عضو ىيئة الّتدريس عند اختياره 

 متوسطة 1.06 2.69. لتنفيذ ميام أكاديمّية أو إدارية جديدة

 متوسطة 0.88 2.68. يتم تقويم أداء العاممين في الجامعة بصورة دورية 24

25 
تطور الجامعة آليات لمتحقق من كفاءة أعضاء ىيئة 

 متوسطة 0.91 2.65. التدريس الجدد عمميًا ومينياً 

26 
تستخدم الجامعة أدوات مناسبة لمعرفة اوحتياجات 

 متوسطة 0.86 2.62. التدريبية أعضاء ىيئة التدريس فييا

27 
يتم تنظيم فعاليات وأنشطة تستيدف تحقيق النمو 

 متوسطة 1.01 2.61. المتكامل لشخصية الطالب الجامعي

28 
يتم تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى تنفيذ البحوث 

 متوسطة 0.86 2.60. العممية الميدانية المتصمة بحاجات المجتمع

29 
تتخذ الجامعة اجراءات مستمرة لمتأكد من صالحية 

مختبرات،وسائل تعميمية )التجييزات الدراسية 
 . (،انترنت،مكتبة

 متوسطة 0.93 2.58

30 
تييئ الجامعة الفرص لتطوير قدرات العاممين في ضوء 

 متوسطة 0.98 2.57. احتياجات المينة
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31 
يتم توظيف نتائج تقويم أداء العاممين في صياغة خطط 

 متوسطة 0.91 2.54. الجامعة ورسم برامجيا المستقبمية

32 
تتبنى الجامعة طرق قياس موضوعية لتقويم أداء 

منخفضة  0.92 2.52. العاممين فييا

33 
تنظم الجامعة برامج التدريب األولي لجميع العاممين 

منخفضة  0.85 2.49. لمواكبة متطمبات العممية التعميمية التعممية

34 
تييئ الجامعة مستمزمات األنشطة الصفية لمطمبة من 

منخفضة  0.91 2.44. حواسيب ومراجع ووسائل تعميمية

35 
تطبق الجامعة آليات لمتأكد من حسن استغالل الموظفين 

منخفضة  0.91 2.44. لوقت العمل

36 
يتم تشكيل لجان خاصة لمنظر في شكاوى أعضاء ىيئة 

منخفضة  1.06 2.41. التدريس في الجامعة

37 
تطبق الجامعة إجراءات عممية سميمة لمتأكد من 

منخفضة  0.88 2.41. المستوى العممي لمطمبة قبل التحاقيم بيا

38 
يتم تدريب أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة بغرض 

منخفضة  0.91 2.35. رفع مستوى أدائيم

منخفضة  0.85 2.30. توفر الجامعة مرافق كافية وستيعاب الطمبة 39

40 
 خروجيم لسوق لتوفر الجامعة برامج تدريبية لمطمبة قب

منخفضة  1.03 2.29. العمل

41 
تييئ الجامعة مستمزمات األنشطة الالصفية من قاعات 

منخفضة  0.86 2.29. ومالعب رياضية

42 
تدرس الجامعة شكاوى ومقترحات مؤسسات المجتمع 

منخفضة  1.05 2.16. المتعمقة بجودة خدماتيا

43 
تساىم الجامعة في تنفيذ المشاريع التنموية اليامة في 

منخفضة  0.95 2.14البالد 

44 
يتم تقويم برامج التدريب أ ناء الخدمة دوريًا لمتأكد من 

منخفضة  0.90 2.13. مدى فاعميتيا ومردودىا الفعمي

منخفضة  0.87 2.07. توجد برامج تدريبية وتأىيمية خاصة برؤساء األقسام 45
منخفضة  0.98 1.99. تسعى الجامعة إلى ترسيخ عالقة دائمة مع خريجييا 46

منخفضة  0.46 2.52. الدرجة الكميةالدرجة 
 

عند مالحظة استجابات أفراد العينة مف أعضاء ىيئة التدريس نالحظ أف المتوسط الحسابي 

، وىذه القيمة  تشير إلى أف درجة (0.46)وبانحراؼ معياري مقداره  (2.52)لمدرجة الكمية ىو 
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تحقؽ معايير إدارة الجودة الشاممة في نظاـ التعميـ في جامعة القدس، وكما يراىا أعضاء ىيئة 

تحتفظ الجامعة بممؼ خاص عف حالة " وكاف أعمى متوسط حسابي لمفقرة. التدريس، ىي منخفضة

يطرح "، تالىا في الترتيب الثاني الفقرة(3.48)حيث بمغ المتوسط " الطالب ومستواه األكاديمي

حيث بمغ متوسطيا " أعضاء ىيئة التدريس أفكارىـ ومقترحاتيـ في االجتماعات بحرية تامة

يتـ اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحفظ المعمومات " ، وفي المرتبة الثالثة الفقرة (3.31)الحسابي 

(.  3.26)حيث بمغ متوسطيا الحسابي " الخاصة بالطمبة

تسعى "كما تبيف قيـ المتوسطات الحسابية الستجابات أعضاء ىيئة التدريس أف الفقرة 

، حصمت عمى أدنى متوسط حسابي مف بيف فقرات "الجامعة الى ترسيخ عالقة دائمة مع خريجييا

توجد برامج تدريبية وتأىيمية خاصة " ، أما الفقرة (46)، وكاف ترتيبيا (1.99)األداة، وكاف مقداره 

" ، في حيف كاف ترتيب الفقرة(2.07)وبمتوسط حسابي مقداره  (45)فكاف ترتيبيا " برؤساء األقساـ

وبمتوسط  (44)" يتـ تقويـ برامج التدريب أثناء الخدمة دوريًا لمتأكد مف فاعميتيا ومردودىا الفعمي

(. 2.13)حسابي مقداره 

وىي " مرتفعة"ونالحظ أيضا،ومف خالؿ الجدوؿ نفسو، اف فقرة واحدة فقط جاءت بدرجة 

، والمتعمقة بحفظ الجامعة لممؼ خاص عف حالة الطالب ومستواه األكاديمي، في (16)الفقرة رقـ 

. فقرة بدرجة منخفضة (15)، و"متوسطة"فقرة بدرجة  (30)حيف كانت 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت أداة الدراسة  (6)ويبيف جدوؿ رقـ 

األربعة والدرجة الكمية وكذلؾ االنحرافات المعيارية، ويظير أف المجاؿ األوؿ والمتعمؽ بمتابعة 

وانحراؼ معياري  (2.68)العممية التعميمية ػ التعممية جاء بالمرتبة األولى وبمتوسط حسابي قدره 

وترتيب المجاؿ الخاص بتطوير القوى البشرية الرابع واألخير " متوسطة"، وبدرجة (0.56)قدره 
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، وكانت درجة كؿ "متدنية"، وبدرجة(0.70)وانحراؼ معياري قدره  (2.41)وبمتوسط حسابي قدره 

". متوسطة"مف المجاليف األخرييف 

( 6)جدول رقم 
المتوسطات الحسابية واونحرافات المعيارية لمجاوت أداة الدراسة  

. وفق استجابات أفراد العينة من أعضاء ىيئة التدريس
 

المتوسط المجال 
الحسابي 

اونحراف 
المعياري 

 0.56 2.68. التعممية وتطويرىا- متابعة العممية التعميمية
 0.57 2.52. تييئة متطمبات الجودة في التعميم

 0.71 2.47. اتخاذ القرار وخدمة المجتمع
 0.7 2.41تطوير القوى البشرية 

 0.46 2.52الدرجة الكمية 
 

:- نتائج السؤال ال ّاني* 
 

ما واقع نظام التعميم في جامعة القدس في ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة من وجية 

نظر الطمبة؟ 
 

ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

يبيف  (7)الستجابات أفراد عينة الدراسة مف الطمبة عمى فقرات االستبانة الخاصة بيـ، والجدوؿ رقـ 

. ىذه القيـ مرتبة تنازلياً 

 
 
 
 

( 7)جدول رقم 
المتوسطات الحسابية واونحرافات المعيارية والدرجة الكمية لفقرات  
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أداة الدراسة وفق استجابات أفراد العينة من الطمبة 

المتوسط الفقرة الترتيب 
الحسابي 

اونحراف 
المعياري 

الدرجة 

1 
توفر الجامعة أساتذة متخصصين لتدريس المقررات 

متوسطة  0.84 3.31. الدراسية

2 
تحتفظ الجامعة بممف خاص عن حالة الطالب ومستواه 

متوسطة  0.62 3.28. األكاديمي

3 
تزود الجامعة طمبتيا عند قبوليم بدليل يوضح شروط 

متوسطة  0.93 3.09. الدراسة ومتطمباتيا

متوسطة  1.12 3.09. تطبق الجامعة معايير محددة لقبول الطمبة 4

يجري تقييم دوري ألداء أعضاء ىيئة التدريس من قبل  5
متوسطة  0.75 3.01. الطمبة

تعمم الجامعة طمبتيا بكافة األنظمة والموائح المتصمة  6
متوسطة  0.82 2.85. بتنظيم اومتحانات النيائية واعتماد نتائجيا

متوسطة  0.82 2.80. تنتيج الجامعة مبدأ التطوير المستمر لعمميات التعميم 7

8 
تتابع الجامعة تحصيل الطمبة من خالل نتائج التقويم 

متوسطة  0.76 2.77. المستمر طوال الفصل

9 
تحتفظ الجامعة بعالقات طيبة وروابط قوية مع 

متوسطة  1.02 2.70. مؤسسات المجتمع

10 
تطرح الجامعة برامج تعميمية تمبي حاجات المجتمع 

متوسطة  0.97 2.63. المحمي

11 
تستحدث الجامعة آليات لتطوير خدماتيا لمواكبة 

متوسطة  0.71 2.57. المستجدات

12 
تشجع الجامعة طمبتيا عمى تنفيذ البحوث المتصمة 

متوسطة  0.87 2.56. بحاجات المجتمع

13 
تجري مراجعة المقررات والبرامج التربوية في ضوء 

متوسطة  1.05 2.49. المستجدات العممية

14 
توفر الجامعة قاعدة بيانات بكمياتيا يمكن الرجوع إلييا 

متوسطة  0.81 2.46. بسيولة

15 
تطبق الجامعة إجراءات عممية سميمة لمتأكد من 

متوسطة  0.73 2.45. المستوى العممي لمطمبة قبل التحاقيم بيا

16 
تييئ الجامعة مستمزمات األنشطة الصفية لمطمبة من 

متوسطة  1.00 2.44. حواسيب ومراجع ووسائل تعميمية

17 
يتم تنظم فعاليات وأنشطة تستيدف تحقيق النمو 

متوسطة  0.96 2.44. المتكامل لشخصية الطالب الجامعي

متوسطة  0.74 2.42. تطبق الجامعة معايير عادلة لقبول الطمبة 18
منخفضة  0.82 2.39تقوم الجامعة بمتابعة طرق التدريس التي يتبعيا  19
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. أعضاء ىيئة التدريس

توفر الجامعة شبكة معمومات تربطيا بالجامعات  20
منخفضة  0.85 2.39. األخرى

21 
تتخذ الجامعة إجراءات محددة لتطوير أساليب التقويم 
بناء عمى نتائج المتابعة المستمرة ألداء أعضاء ىيئة 

. التدريس
منخفضة  0.95 2.39

منخفضة  0.73 2.38. تشجع الجامعة طمبتيا عمى التميز واإلبداع 22

تفتح الجامعة قنوات اتصال مع المؤسسات التي ترفدىا  23
منخفضة  0.84 2.35. بالطمبة لتوضيح توجياتيا

منخفضة  0.75 2.33. توفر الجامعة مرافق كافية وستيعاب الطمبة 24

25 
تتخذ الجامعة إجراءات مستمرة لمتأكد من صالحية 

مختبرات، وسائل تعميمة، انترنت،  )التجييزات الدراسية
. (مكتبة

منخفضة  0.79 2.28

منخفضة  1.05 2.26. تييئ الجامعة لطمبتيا مناخًا جامعيًا يسوده التعاون 26

27 
تتبنى الجامعة مبدأ مشاركة الطمبة في رسم سياستيا 

منخفضة  0.85 2.23. المتعمقة بالمجتمع

منخفضة  0.82 2.17. تساىم الجامعة في تنفيذ المشاريع التنموية في البالد 28

تييئ الجامعة مستمزمات األنشطة الالصفية من قاعات  29
منخفضة  0.78 2.16. ومالعب رياضية

تطمع الجامعة طمبتيا عمى نتائج الدراسات المتعمقة  30
منخفضة  0.77 2.13. بسوق العمل

تنظم الجامعة برامج تدريبية لطمبتيا تواكب متطمبات ما  31
منخفضة  0.91 2.11. بعد التخرج

تعقد الجامعة ندوات دورية ألرباب العمل بحضور  32
منخفضة  0.86 1.95. الطمبة

تتابع الجامعة بمشاركة طمبتيا أداء خريجييا في سوق  33
منخفضة  0.74 1.93. العمل

تناقش الجامعة مع طمبتيا شكاوى العمالء المتعمقة  34
منخفضة  0.51 1.77. بجودة خدماتيا

منخفضة  0.60 2.46. الدرجة الكمية 
 

عند مالحظة استجابات أفراد العينة مف الطمبة حوؿ واقع نظاـ التعميـ في جامعة القدس في 

وبانحراؼ  (2.46)ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة يظير أف المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية ىو 

، وىذه القيمة  تشير إلى أف درجة تحقؽ معايير إدارة الجودة الشاممة في (0.60)معياري مقداره 

" وكاف أعمى متوسط حسابي لمفقرة. نظاـ التعميـ في جامعة القدس، وكما يراىا الطمبة، ىي متوسطة
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، تالىا في (3.31)حيث بمغ المتوسط " توفر الجامعة أساتذة متخصصيف لتدريس المقررات الدراسية

حيث بمغ " تحتفظ الجامعة بممؼ خاص عف حالة الطالب ومستواه األكاديمي " الترتيب الثاني الفقرة

تزود الجامعة طمبتيا عند قبوليـ بدليؿ " ، وفي المرتبة الثالثة الفقرتيف(3.28)متوسطيا الحسابي 

حيث بمغ " تطبؽ الجامعة معايير محددة لقبوؿ الطمبة"و " يوضح شروط الدراسة ومتطمباتيا

(.  3.09)المتوسط الحسابي لكؿ منيما 

تناقش الجامعة مع طمبتيا " كما تبيف قيـ المتوسطات الحسابية الستجابات الطمبة أف الفقرة

قد حصمت عمى أدنى متوسط حسابي مف بيف فقرات " شكاوى العمالء المتعمقة بجودة خدماتيا

تتابع الجامعة بمشاركة طمبتيا أداء " ، أما الفقرة (34)، وكاف ترتيبيا (1.77)األداة، وكاف مقداره 

، في حيف كاف (1.93)وبمتوسط حسابي مقداره  (33)فكاف ترتيبيا " خريجييا في سوؽ العمؿ

وبمتوسط حسابي  (32)" تعقد الجامعة ندوات دورية ألرباب العمؿ بحضور الطمبة"ترتيب الفقرة 

(. 1.95)مقداره 

 خالؿ الجدوؿ نفسو، أنو لـ تحصؿ أي مف الفقرات عمى درجة فونالحظ أيضا، وـ

". منخفضة" فقرة بدرجة (16)، و"متوسطة"فقرة بدرجة  (18)، في حيف كانت "مرتفعة"

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت أداة الدراسة  (8)ويبيف جدوؿ رقـ 

الثالثة والدرجة الكمية، وكذلؾ االنحرافات المعيارية، ويظير أف المجاؿ األوؿ والمتعمؽ بمتابعة 

وانحراؼ معياري  (2.59)العممية التعميمية ػ التعممية جاء بالمرتبة األولى وبمتوسط حسابي قدره 

في حيف كاف ترتيب المجاؿ الخاص بخدمة المجتمع وسوؽ العمؿ " متوسطة"، وبدرجة (0.72)قدره 

، وكانت "منخفضة"، وبدرجة(0.72)وانحراؼ معياري قدره  (2.20)األخير، وبمتوسط حسابي قدره 

". متوسطة"مرتبة المجاؿ الخاص بتييئة متطمبات الجودة في التعميـ الثانية وبدرجة 

( 8)جدول رقم 
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المتوسطات الحسابية واونحرافات المعيارية لمجاوت أداة  
. الدراسة وفق استجابات أفراد العينة من الطمبة

 

المتوسط المجال 
الحسابي 

اونحراف 
المعياري 

 0.72 2.59. التعممية وتطويرىا- متابعة العممية التعميمة
 0.62 2.58. تييئة متطمبات جودة التعميم
 0.72 2.20. خدمة المجتمع وسوق العمل

 0.60 2.46. الدرجة الكمية
 

: نتائج فرضيات الّدراسة* 

: نتائج الفرضيات المتعمقة بأعضاء ىيئة التدريس والتي انب قت من السؤال ال الث، وىو: أووً 

ىؿ تختمؼ استجابات أفراد عّينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس حوؿ واقع نظاـ التعميـ 

الجنس، )في جامعة القدس في ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة باختالؼ متغيرات الدراسة 

؟ (والكمية، والخبرة، والدرجة العمية

. األولى والثانية والثالثة والرابعة: وىذه الفرضيات ىي

: نتائج الفرضيات المتعمقة بالطمبة والتي انب قت من السؤال الرابع، وىو:  انياً 

ىؿ تختمؼ استجابات أفراد عّينة الدراسة مف الطمبة حوؿ واقع نظاـ التعميـ في جامعة 

الجنس، والكمية، والمستوى )القدس في ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة باختالؼ متغيرات الدراسة 

؟ (الدراسي

. الخامسة والسادسة والسابعة: وىذه الفرضيات ىي

: نتائج الفرضية األولى* 
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بين متوسطات استجابات  (α = 0.05)و توجد فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى 

 جامعة القدس في ضوء ينحو واقع نظام التعميم ف أفراد عينة الدراسة من أعضاء ىيئة التدريس

. معايير إدارة الجودة الشاممة تعزى لمتغير الجنس

ولفحص ىذه الفرضية قاـ الباحث باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

الستجابات أفراد العينة عمى مجاالت األداة والدرجة الكمية حسب متغير الجنس،كذلؾ استخدـ 

(.  9) بيف المتوسطات دالة إحصائيا، الجدوؿ رقـ ؽ إذا كانت الفروالمعرفة فيـ (ت)الباحث اختبار 

( 9)جدول رقم 
وستجابات أفراد عينة  (ت)المتوسطات الحسابية واونحرافات المعيارية ونتائج اختبار 

 الدراسة من أعضاء ىيئة التدريس عمى مجاوت األداة حسب متغير الجنس 

المتوسط العدد الجنس المجاوت 
الحسابي 

اونحراف 
المعياري 

درجات 
الحرية 

قيمة ت 
المحسوبة 

مستوى الدولة 
اإلحصائية 

تييئة متطمبات 
الجودة في التعميم 

 134 0.57 2.75 135ذكر 

2.304 0.023 *
 21 0.56 2.45 22أن ى 

متابعة العممية 
التعممية - التعميمية

وتطويرىا 

 134 0.55 2.91 135ذكر 
1.384 0.168 

 21 0.62 2.73 22أن ى 
تطوير القوى 
البشرية 

 134 0.68 2.48 135ذكر 
3.087 0.002 *

 21 0.78 1.99 22أن ى 
اتخاذ القرارات وخدمة 

المجتمع 
 134 0.60 2.62 135ذكر 

2.458 0.015 *
 21 0.77 2.22 22أن ى 

الدرجة الكمية 
 2.708 134 0.55 2.69 135ذكر 

0.008 *
  21 0.59 2.34 22أن ى 

(. α = 0.05)دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة * 

أف  الفروؽ بيف المتوسطات دالة إحصائيا عند  (9)وتشير البيانات الواردة في الجدوؿ رقـ 

تييئة متطمبات الجودة في التعميـ، وتطوير القوى البشرية : ، في المجاالت(α = 0.05)المستوى 
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في حيف ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند .  وخدمة المجتمع، والدرجة الكميةت القراراذواتخا

حيث . بيف المتوسطات في مجاؿ متابعة العممية التعميمية التعممية وتطويرىا (α = 0.05)المستوى 

كانت الفروؽ في ىذه المجاالت لصالح الذكور، حيث بمغ متوسط استجاباتيـ في المجاؿ المتعمؽ 

 لدى اإلناث، أما فيما يختص بالمجاؿ 2.45 مقابؿ 2.75بتييئة متطمبات الجودة في التعميـ 

 لإلناث ،أما 1.99 مقابؿ 2.48المتعمؽ بتطوير القوى البشرية فقد بمغ متوسط استجابات الذكور 

 2.22 مقابؿ 2.62مجاؿ اتخاذ القرارات وخدمة المجتمع فقد بمغ المتوسط الحسابي  لمذكور 

وبناء  . 2.34 ولإلناث 2.69لإلناث، أما الدرجة الكمية فكاف المتوسط الحسابي الستجابات الذكور

. عمى ىذه الّنتائج ُرفضت الفرضية الصفرّية األولى
 

: نتائج الفرضية ال انية* 

بين متوسطات استجابات  (α = 0.05)و توجد فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى 

 جامعة القدس في ضوء يأفراد عينة الدراسة من أعضاء ىيئة التدريس نحو واقع نظام التعميم ف

. معايير إدارة الجودة الشاممة تعزى لمتغير الكمية

ولفحص ىذه الفرضية قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

الستجابات أفراد عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس عمى فقرات االستبانة الخاصة بيـ حسب 

لمعينات المستقمة لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ  (ت)متغير الكمية، وكذلؾ استخدـ الباحث اختبار 

اإلحصائية بيف المتوسطات الحسابية لمجاالت األداة والدرجة الكمية عند مستوى الداللة المحدد، 

. يبيف ذلؾ (10)والجدوؿ رقـ 

 
( 10)جدول رقم 

وستجابات أفراد عينة الدراسة  (ت) الحسابية واونحرافات المعيارية ونتائج اختبار تالمتوسطا
. من أعضاء ىيئة التدريس عمى مجاوت األداة حسب متغير الكمية
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المتوسط العدد الجنس المجاوت 
الحسابي 

اونحراف 
المعياري 

درجات 
الحرية 

قيمة ت 
المحسوبة 

مستوى 
الدولة 

اإلحصائية 
تييئة 

متطمبات 
الجودة في 

التعميم 

 69 0.57 2.66 73عممية 
1.070 0.286 

 79 0.55 2.76 84إنسانية 

متابعة 
العممية 
-التعميمية
التعممية 
. وتطويرىا

 0.376 69 0.59 2.85 73عممية 

0.708 
  79 0.55 2.89 84إنسانية 

تطوير القوى 
البشرية 

 1.33 69 0.67 2.33 73عممية 
0.184 

  79 0.73 2.49 84إنسانية 
اتخاذ القرارات 

وخدمة 
المجتمع 

 0.484 69 0.70 2.55 73عممية 
0.629 

  79 0.71 2.60 84إنسانية 

الدرجة الكمية 
 0.947 69 0.55 2.59 73عممية 

0.345 
  79 0.57 2.68 84إنسانية 

 

وتشير القيـ الواردة في الجدوؿ أف متوسط استجابات أعضاء ىيئة التدريس لمكميات العممية 

 لدى أعضاء ىيئة 2.76 مقابؿ 2.66في المجاؿ المتعمؽ بتييئة متطمبات الجودة في التعميـ 

التعممية وتطويرىا فمقد بمغ - التدريس لمكميات اإلنسانية، أما فيما يتعمؽ بمتابعة العممية التعميمية

  ألعضاء ىيئة 2.89 مقابؿ 2.85متوسط استجابات أعضاء ىيئة التدريس لمكميات العممية 

 استجابات طالتدريس لمكميات اإلنسانية، أما مجاؿ اتخاذ القرارات وخدمة المجتمع فقد بمغ متوس

 ألعضاء ىيئة التدريس لمكميات 2.60 مقابؿ 2.55أعضاء ىيئة التدريس لمكميات العممية 

اإلنسانية، وبمغ متوسط استجابات أعضاء ىيئة التدريس لمكميات العممية نحو واقع نظاـ التعميـ في 
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 2.68 مقابؿ 2.59جامعة القدس في ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة عمى الدرجة الكمية 

. ألعضاء ىيئة التدريس لمكميات اإلنسانية

 α)أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى           (ت)وتشير نتائج اختبار 

بيف متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس نحو واقع نظاـ  (0.05= 

التعميـ في جامعة القدس في ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة عمى مجاالت الدراسة وكذلؾ  

 وىي غير دالة 0.05<الدرجة الكمية تعزى إلى متغير الكمية، حيث كانت الداللة اإلحصائية 

. وعميو ُقبمت الفرضّية الّصفرّية الثانية. إحصائياً 
 

: نتائج الفرضية ال ّال ة* 

بين متوسطات استجابات  (α = 0.05)و توجد فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى  

 جامعة القدس في ضوء يأفراد عينة الدراسة من أعضاء ىيئة التدريس نحو واقع نظام التعميم ف

. معايير إدارة الجودة الشاممة تعزى لمتغير الخبرة

قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة 

. الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس حسب متغير الخبرة، عمى مجاالت أداة الدراسة والدرجة الكمية

 

 

 

 

 

( 11)جدول رقم 
المتوسطات الحسابية واونحرافات المعيارية وستجابات أفراد عينة الدراسة  
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. من أعضاء ىيئة التدريس عمى مجاوت األداة حسب متغير الخبرة
اونحراف المعياري المتوسط الحسابي سنوات الخبرة المجال 

تييئة متطمبات الجودة 
في التعميم 

 0.69 2.78 سنوات 6أقل من 
 0.38 2.64سنة 12-6من 

 0.57 2.69 سنة  12أك ر من 
متابعة العممية 

التعّممّية -التعميمية
وتطويرىا 

 0.64 2.97 سنوات 6أقل من 
 0.42 2.75 سنة 12-6من 

 0.56 2.89 سنة  12أك ر من 

تطوير القوى البشرية 
 0.85 2.50 سنوات 6أقل من 
 0.59 2.28 سنة 12-6من 

 0.67 2.42 سنة 12أك ر من 

اتخاذ القرارات وخدمة 
المجتمع 

 0.85 2.62 سنوات 6أقل من 
 0.55 2.44 سنة 12-6من 

 0.68 2.60 سنة 12أك ر من 

الدرجة الكمية 
 0.68 2.71 سنوات 6أقل من 
 0.36 2.52 سنة 12-6من 

 0.55 2.64 سنة 12أك ر من 
 

أف ىناؾ فروقا بيف المتوسطات الحسابية  (11)تشير النتائج الواردة في الجدوؿ رقـ 

. في المجاالت الفرعية والدرجة الكمية  أعضاء ىيئة التدريسالستجابات أفراد عينة الدراسة مف 

ولمعرفة فيما إذا كانت ىذه الفروؽ دالة إحصائيا أـ ال، تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي 

حسب متغير الخبرة، كما ىو مبيف في الجدوؿ  أعضاء ىيئة التدريسلمفروؽ بيف متوسطات استجابات 

(. 12)رقـ 

 
 
 
 
(. 12)جدول رقم 

نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة  
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. عمى مجاوت األداة حسب متغير الخبرة الدراسة من أعضاء ىيئة التدريس
 

درجات مصدر التباين المجاوت 
الحرية 

مجموع 
المربعات 

متوسط 
المربعات 

قيمة ف 
المحسوبة 

مستوى الدولة 
اإلحصائية 

تييئة متطمبات 
الجودة في 

. التعميم

 0.262 0.523 2بين المجموعات 
 0.335 51.643 154داخل المجموعات  0.460 0.782

-  52.166 156المجموع 
متابعة العممية 

- التعميمية
التعممية 
. وتطويرىا

 0.600 1.200 2بين المجموعات 

 0.318 49.022 154داخل المجموعات  0.155 1.886

-  50.222 156المجموع 

تطوير القوى 
البشرية 

 0.526 1.051 2بين المجموعات 
 0.512 78.784 154داخل المجموعات  0.360 1.027

-  79.835 156المجموع 

اتخاذ القرارات 
وخدمة المجتمع 

 0.439 0.878 2بين المجموعات 
 0.515 79.267 154داخل المجموعات  0.428 0.852

-  80.146 156المجموع 

الدرجة الكمية 
 0.415 0.830 2بين المجموعات 

 0.322 49.513 154داخل المجموعات  0.278 1.290
-  50.342 156المجموع 

 

أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند  (12)تشير القيـ الواردة في الجدوؿ رقـ 

بيف المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة  (α = 0.05)المستوى 

التدريس نحو واقع نظاـ التعميـ في جامعة القدس في ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة عمى 

< مجاالت الدراسة وعمى الدرجة الكمية تعزى إلى متغير الخبرة، حيث كانت الداللة اإلحصائية   

. وعميو ُقبمت الفرضّية الّصفرّية الثّالثة.  وىي غير دالة إحصائياً 0.05
 

 

: نتائج الفرضية الرّابعة* 
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بين متوسطات استجابات  (α = 0.05)و توجد فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى 

 جامعة القدس في ضوء يأفراد عينة الدراسة من أعضاء ىيئة التدريس نحو واقع نظام التعميم ف

. معايير إدارة الجودة الشاممة تعزى لمتغير الدرجة العممية

ولفحص ىذه الفرضية قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

الستجابات أفراد عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس عمى مجاالت أداة الدراسة وكذلؾ الدرجة 

(. 13)الكمية حسب متغير الدرجة العممية، الجدوؿ رقـ

( 13)جدول رقم 
المتوسطات الحسابية واونحرافات المعيارية وستجابات أفراد عينة الدراسة  
. من أعضاء ىيئة التدريس عمى مجاوت األداة حسب متغير الدرجة العممية

اونحراف المعياري المتوسط الحسابي الدرجة العممية المجاوت 

تييئة متطمبات الجودة 
في التعميم 

 0.62 2.28أستاذ 
 0.59 2.66أستاذ مشارك 
 0.51 2.72أستاذ مساعد 
 0.51 2.65محاضر 
 0.64 2.86مدرس 

متابعة العممية 
التعّممّية - التعميمية

وتطويرىا 

 0.57 2.44أستاذ 
 0.51 2.90أستاذ مشارك 
 0.54 2.88أستاذ مساعد 
 0.48 2.80محاضر 
 0.63 3.03مدرس 

تطوير القوى البشرية 

 0.48 2.00أستاذ 
 0.63 2.40أستاذ مشارك 
 0.68 2.33أستاذ مساعد 
 0.63 2.39محاضر 
 0.84 2.67مدرس 

اتخاذ القرارات وخدمة 
المجتمع 

 0.45 2.25أستاذ 
 0.69 2.55أستاذ مشارك 
 0.71 2.56أستاذ مساعد 
 0.64 2.54محاضر 



 89 

 0.81 2.67مدرس 

الدرجة الكمية 

 0.44 2.24أستاذ 
 0.55 2.62أستاذ مشارك 
 0.52 2.62أستاذ مساعد 
 0.49 2.59محاضر 
 0.66 2.80مدرس 

 

عند مالحظة استجابات أفراد عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس حوؿ واقع نظاـ التعميـ 

في جامعة القدس في ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة حسب متغير الدرجة العممية، نالحظ أف 

ىناؾ فروقا في المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة ، حيث كاف المتوسط الحسابي 

وىو األدنى في ىذا المجاؿ ، في حيف كاف المتوسط الحسابي  (2.24)عمى الدرجة الكمية لألستاذ 

ويظير مف القيـ الواردة في الجدوؿ أف . وىو األعمى في ىذا المجاؿ أيضا (2.80)لممدرس 

. ىو أدنى متوّسط حسابي" تطوير القوى البشرية" في مجاؿ (2.00)المتوسط الحسابي 

دالة  (13)ولمعرفة فيما إذا كانت الفروؽ في المتوسطات الحسابية الواردة في الجدوؿ رقـ 

إحصائيًا أـ ال قاـ الباحث باستخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ 

(. 14)رقـ 

 

 

 

 

 

( 14)جدول رقم 
نتائج اختبار تحميل التباين األحادي وستجابات أفراد عينة الدراسة من أعضاء  
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. ىيئة التدريس عمى مجاوت األداة حسب متغير الدرجة العممية
 

درجات مصدر التباين المجاوت 
الحرية 

مجموع 
المربعات 

متوسط 
المربعات 

قيمة ف 
المحسوبة 

مستوى 
الدولة 

اإلحصائية 
تييئة متطمبات 

الجودة في 
التعميم 

 0.678 2.712 4بين المجموعات 
 0.325 49.454 152داخل المجموعات  0.086 2.084

-  52.166 156المجموع 
متابعة العممية 

-التعميمية
التعممية 
وتطويرىا 

 0.703 2.810 4بين المجموعات 

 0.312 47.412 152داخل المجموعات  0.066 2.25

-  50.222 156المجموع 

تطوير القوى 
البشرية 

 1.140 4.560 4بين المجموعات 
 0.495 75.275 152داخل المجموعات  0.061 2.30

-  79.835 156المجموع 

اتخاذ القرارات 
وخدمة المجتمع 

 0.326 1.305 4بين المجموعات 
 0.514 78.841 152داخل المجموعات  0.642 0.629

-  80.146 156المجموع 

الدرجة الكمية 
 0.637 2.547 4بين المجموعات 

 0.314 47.795 152داخل المجموعات  0.094 2.028
-  50.342 156المجموع 

 

أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند  (14)وتشير البيانات الواردة في الجدوؿ رقـ 

 بيف استجابات أفراد عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس نحو واقع نظاـ التعميـ 0.05المستوى 

في جامعة القدس في ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة في مجاالت الدراسة وعمى الدرجة الكمية 

 وىي غير دالة إحصائيًا، 0.05< تعزى إلى متغير الدرجة العميمة، حيث كانت الداللة اإلحصائية 

. وعميو ُقبمت الفرضّية الّصفرّية الرابعة
 

 

: نتائج الفرضية الخامسة* 
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بين متوسطات استجابات  (α = 0.05)و توجد فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى 

 جامعة القدس في ضوء معايير إدارة يأفراد عينة الدراسة من الطمبة نحو واقع نظام التعميم ف

. الجودة الشاممة تعزى لمتغير الجنس

ولفحص ىذه الفرضية قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

الستجابات أفراد عينة الدراسة مف الطمبة عمى مجاالت األداة حسب متغير الجنس، كما تـ 

(. 15)لمعرفة داللة الفروؽ بيف المتوسطات وكما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ  (ت)استخداـ اختبار 

( 15)جدول رقم 
وستجابات   (ت )رالمتوسطات الحسابية واونحرافات المعيارية ونتائج اختبا

. أفراد عينة الدراسة من الطمبة عمى مجاوت األداة حسب متغير الجنس
 

المتوسط العدد الجنس المجال 
الحسابي 

اونحراف 
المعياري 

درجات 
الحرية 

قيمة ت 
المحسوبة 

مستوى 
الدولة 

اإلحصائية 
تييئة متطمبات 
الجودة في 
التعميم 

 144 0.60 2.64 145ذكر 
1.608 0.109 

 170 0.64 2.53 171أن ى 
متابعة العممية 

- التعميمية
التعممية 
وتطويرىا 

 0.238 144 0.9 2.60 145ذكر 
0.812 

  170 0.74 2.58 171أن ى 

خدمة المجتمع 
وسوق العمل 

 144 0.72 2.25 145ذكر 
1.098 0.273 

 170 0.72 2.16 171أن ى 

الدرجة الكمية 
 144 0.59 2.51 145ذكر 

1.111 0.267 
 170 0.6 2.44 171أن ى 

 

 استجابات أفراد تأف ىناؾ فروقا بيف متوسطا (15) الواردة في الجدوؿ رقـ تتشير البيانا

عينة الدراسة مف الطمبة الذكور واإلناث سواء عمى المجاؿ الكمي أو المجاالت الثالثة الفرعية،حيث 
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، بفارؽ (2.44)في حيف كاف لإلناث  (2.51)كاف المتوسط الحسابي لمذكور عمى المجاؿ الكمي 

 = α)أف الفروؽ غير دالة إحصائيا عند المستوى ( ت)بينما أشارت نتائج اختبار . (0.07)قدره

وعميو ُقبمت الفرضية .  لجميع مجاالت الدراسة0.05< ، حيث كانت الداللة اإلحصائية (0.05

. الصفرية الخامسة
 

: نتائج الفرضية السادسة* 

بين متوسطات استجابات  (α = 0.05)و توجد فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى 

 جامعة القدس في ضوء معايير إدارة يأفراد عينة الدراسة من الطمبة نحو واقع نظام التعميم ف

. الجودة الشاممة تعزى لمتغير الكمية

ولفحص ىذه الفرضية قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

الستجابات أفراد عينة الدراسة مف الطمبة عمى مجاالت األداة حسب متغير الكمية، كما تـ استخداـ 

( 16)لمعرفة داللة الفروؽ بيف المتوسطات وكما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ  (ت)اختبار 

 

 

 

 

 

 

( 16)جدول رقم 
وستجابات أفراد   (ت)المتوسطات الحسابية واونحرافات المعيارية ونتائج اختبار 

. عينة الدراسة من الطمبة عمى مجاوت األداة حسب متغير الكمية
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المتوسط العدد الكمية المجاوت 
الحسابي 

اونحراف 
المعياري 

درجات 
الحرية 

قيمة ت 
المحسوبة 

مستوى الدولة 
اإلحصائية 

تييئة 
متطمبات 

الجودة في 
التعميم 

 174 0.65 2.62 175عممية 
1.219 0.224 

 140 0.52 2.53 141إنسانية 

متابعة 
العممية 
-التعميمية
التعممية 
وتطويرىا 

 174 0.71 2.59 175عممية 
0.003 0.998 

 140 0.73 2.59 141إنسانية 

خدمة 
المجتمع 

وسوق العمل 

 174 0.71 2.21 175عممية 
0.254 0.800 

 140 0.73 2.19 141إنسانية 

الدرجة الكمية 
 0.565 174 0.60 2.49 175عممية 

0.73 
  140 0.60 2.45 141إنسانية 

 

 استجابات أفراد تأف ىناؾ فروقا بيف متوسطا (16) الواردة في الجدوؿ رقـ تتشير البيانا

عينة الدراسة مف طمبة الكميات العممية واإلنسانية، سواء عمى المجاؿ الكمي أو المجاالت الثالثة 

( 2.49)الفرعية،حيث كاف المتوسط الحسابي ألفراد العينة مف الكميات العممية عمى الدرجة الكمية 

أف الفروؽ غير ( ت)بينما أشارت نتائج اختبار . (0.04)، بفارؽ قدره(2.45)في حيف كاف لإلناث 

وعميو ُقبمت الفرضية . 0.05<  ، حيث كانت الداللة اإلحصائية 0.05دالة إحصائيا عند المستوى 

. الصفرية السادسة

 

 

: نتائج الفرضية السابعة* 
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بين متوسطات استجابات  (α = 0.05)و توجد فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى 

 جامعة القدس في ضوء معايير إدارة يأفراد عينة الدراسة من الطمبة نحو واقع نظام التعميم ف

. الجودة الشاممة تعزى لمتغير المستوى الدراسي

ولفحص ىذه الفرضية قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

الستجابات أفراد عينة الدراسة مف الطمبة عمى مجاالت األداة حسب متغير المستوى الدراسي، كما 

لمعرفة داللة الفروؽ بيف المتوسطات وكما ىو مبيف في الجدوؿ رقـ  (ت)تـ استخداـ اختبار 

(17 .)

( 17)جدول رقم 
وستجابات أفراد عينة  (ت)المتوسطات الحسابية واونحرافات المعيارية ونتائج اختبار 

.  الدراسة من الطمبة عمى مجاوت األداة حسب متغير المستوى الدراسي

المستوى المجاوت 
الدراسي 

المتوسط العدد 
الحسابي 

اونحراف 
المعياري 

درجات 
الحرية 

قيمة ت 
المحسوبة 

مستوى الدولة 
اإلحصائية 

تييئة 
متطمبات 

الجودة في 
التعميم 

 200 0.65 2.62 201سنة أولى 
1.419 0.157 

 114 0.56 2.51 115سنة رابعة 

متابعة 
العممية 
-التعميمية
التعممية 
وتطويرىا 

 200 0.75 2.60 201سنة أولى 

0.334 0.739 
 114 0.66 2.57 115سنة رابعة 

خدمة 
المجتمع 

وسوق العمل 

 200 0.73 2.26 201سنة أولى 
1.739 0.083 

 114 0.6 2.11 115سنة رابعة 

الدرجة الكمية 
 200 0.63 2.50 201سنة أولى 

1.298 0.195 
 114 0.55 2.41 115سنة رابعة 
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 استجابات أفراد عينة تأف ىناؾ فروقا بيف متوسطا (17)تشير القيـ الواردة في الجدوؿ رقـ 

الدراسة مف طمبة السنة األولى وطمبة السنة الرابعة، سواء عمى المجاؿ الكمي أو المجاالت 

الفرعية،حيث كاف المتوسط الحسابي ألفراد العينة مف طمبة السنة األولى عمى المجاؿ الكمي 

أف ( ت)بينما أشارت نتائج اختبار . (0.09)، بفارؽ قدره(2.41)في حيف كاف لإلناث  (2.50)

. 0.05< ، حيث كانت الداللة اإلحصائية (α = 0.05)الفروؽ غير دالة إحصائيا عند المستوى 

. وعميو ُقبمت الفرضية الصفرية السابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الخامس 

 

مناقشة النتائج والتوصيات 

 

 مناقشة نتائج السؤال األول. 

 مناقشة نتائج السؤال ال اني. 

 مناقشة نتائج الفرضية األولى. 
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 مناقشة نتائج الفرضية ال انية .

 مناقشة نتائج الفرضية ال ال ة .

 مناقشة نتائج الفرضية الرابعة .

 مناقشة نتائج الفرضية الخامسة .

 مناقشة نتائج الفرضية السادسة .

 مناقشة نتائج الفرضية السابعة. 

 التوصيات .

 

 

 

الفصل الخامس 

مناقشة الّنتائج والّتوصيات 
 

يتناوؿ ىذا الفصؿ تفسير الّنتائج التي توّصمت إلييا الّدراسة عمى ضوء أسئمتيا وفرضّياتيا 

ـّ تقديـ بعض الّتوصيات  ومقارنة ىذه الّنتائج ومدى اختالفيا أو ائتالفيا مع الّدراسات الّسابقة، ث

ـّ الّتوصؿ إليو مف نتائج . والمقترحات عمى ضوء ما ت
 

:- مناقشة نتائج الّسؤال األّول* 
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ما واقع نظام الّتعميم في جامعة القدس في ضوء معايير إدارة الجودة الّشاممة من وجية 

نظر أعضاء ىيئة التدريس؟ 

ـّ الّتوّصؿ إلييا، كاف المتوّسط الحسابي لمّدرجة الكّمّية لواقع نظاـ  مف خالؿ الّنتائج التي ت

بانحراؼ معياري ىو  (2.52)الّتعميـ في جامعة القدس مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس 

ورّبما يعود ذلؾ إلى العديد مف األسباب . ، وىو متوّسط يقع ضمف الدرجة المنخفضة(0.46)

:-  منيا

قمة اىتماـ الجامعة بإقامة عالقة دائمة مع خريجييا لموقوؼ عمى جوانب الضعؼ والقوة في 

أدائيـ ألعماليـ التخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة؛ لتفادي نقاط الضعؼ في برامجيا مستقباًل، 

والعمؿ عمى تعزيز نقاط القوة في ىذه البرامج، عدـ وجود برامج تدريبّية وتأىيمّية لرؤساء األقساـ 

وأعضاء الييئة التدريسّية، قّمة اىتماـ الجامعة بشكاوى ومقترحات مؤسسات المجتمع المتعمقة بجودة 

خدماتيا، عدـ كفاية مستمزمات األنشطة الصفّية والالصفّية مف قاعات وحواسيب ومالعب رياضّية 

ومرافؽ أخرى، عدـ وجود لجاف تنظر في شكاوى أعضاء ىيئة التدريس، سوء استغالؿ الوقت، 

التعممّية، عدـ وجود طرؽ قياس موضوعّية لتقويـ أداء -عدـ مواكبة متطمبات العممّية التعميمّية

.  العامميف في الجامعة

، والتي أشارت إلى عدـ تطبيؽ الكثير (1998)وتتّفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة ناجي 

، (2004)كما وتتّفؽ مع نتائج أبو فارة . مف مبادئ إدارة الجودة الّشاممة في جامعة عّماف األىمّية

والتي أوضحت بأف اىتماـ جامعة القدس بجودة خدماتيا ال يزاؿ متدّنيًا، في حيف تختمؼ مع دراسة 

، والتي أشارت إلى إّف درجة قابمّية نظاـ إدارة الجودة الّشاممة لمّتطبيؽ في المدارس (2001)الّرجب 

الّشاممة في محافظة إربد في األردف تراوحت بيف المتوّسطة والكبيرة، كما وتختمؼ مع نتائج دراسة 

، والتي أشارت نتائج األولى إلى إّف مفاىيـ إدارة (,Hurst  2002)و (2004)كؿ مف عالونة 
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الجودة الّشاممة مطّبقة في الجامعة العربية األمريكية بدرجة كبيرة في حيف أشارت نتائج الثانية الى 

 Northwestern Public)اف مفاىيـ إدارة الجودة الشاممة مطبقة فعال في جامعة  

University .)
 

: مناقشة نتائج الّسؤال ال ّاني

ما واقع نظام الّتعميم في جامعة القدس في ضوء معايير إدارة الجودة الّشاممة من وجية 

نظر الّطمبة؟ 

أظيرت نتائج الّدراسة أف المتوّسط الحسابي لمّدرجة الكّمّية لواقع نظاـ الّتعميـ مف وجية نظر 

. ، وىو متوّسط يقع ضمف الّدرجة المتوسطة(0.60)بانحراؼ معياري ىو  (2.46)الّطمبة ىو 

:- ويعزو الباحث ذلك ألسباب متعددة منيا

شراؾ الطمبة في عممية  عدـ متابعة الجامعة لشكاوى العمالء المتعمقة بجودة خدماتيا، وا 

المتابعة ىذه، عدـ وجود ندوات دورّية ألرباب العمؿ ومنح الطمبة فرصة حضورىا، عدـ وجود 

برامج تدريبّية لمطمبة تواكب متطمبات ما بعد التخرج، عدـ إطالع الطمبة عمى نتائج الدراسات 

المتعمقة بسوؽ العمؿ إف وجدت، عدـ تييئة مستمزمات األنشطة الالصفّية مف قاعات ومالعب 

رياضّية، عدـ مساىمة الجامعة في تنفيذ المشاريع التنموية في البالد، عدـ إشراؾ الطمبة في رسـ 

السياسات واتخاذ القرارات المتعمقة بالمجتمع، عدـ التأكد باستمرار مف صالحية التجييزات الدراسية 

نترنت) ، عدـ توفير المرافؽ الكافية الستيعاب الطمبة، عدـ وجود قنوات (مختبرات ووسائؿ تعميمية وا 

اتصاؿ بيف الجامعة والمؤسسات التي ترفدىا بالطمبة، عدـ وجود إجراءات محددة لتطوير أساليب 

التقويـ بناًء عمى نتائج المتابعة المستمرة ألداء أعضاء ىيئة التدريس، عدـ وجود شبكة معمومات 

.  تربط الجامعة بالجامعات األخرى، عدـ متابعة طرؽ التدريس التي يتبعيا أعضاء الييئة التدريسية
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كما أّف مكتبات الجامعة تخّيب آماؿ الّطمبة اّلذيف يرتادونيا، وذات مساحة محدودة، وال 

. تستوعب األعداد الكبيرة مف الّطمبة اّلذيف يرتادونيا، وقّمة الكتب والمراجع في المجاالت المختمفة

ـّ في عمادة القبوؿ  كما أّف إجراءات الّتسجيؿ شاّقة وتقميدّية، فيي شاّقة ألف الّتسجيؿ يت

والّتسجيؿ، ودفع األقساط الجامعّية يتـّ عف طريؽ البنؾ، كما أف عدد الموّظفيف اّلذيف يقوموف 

ثالثة موّظفيف يقّدموف خدمات ألكثر مف سّتة آالؼ - في أحسف الحاالت-بالّتسجيؿ ال يتعّدى 

كما أّف الّتسجيؿ تقميدي، فيو ال يزاؿ يدويًّا، ولـ يتـ التسجيؿ عف طريؽ اإلنترنت ليخفؼ . طالب

.  عف كاىؿ الطمبة حتى تاريخ تطبيؽ ىذه الدراسة

وأّما بخصوص تكاليؼ الّتعميـ التي يتكّبدىا الّطالب والّطالبات فيي باىظة، وال تراعي 

. الّظروؼ االقتصادية لمّطمبة إاّل في أضيؽ الحدود

بوجود فجوة كبيرة بيف إدارة الجامعة وطمبتيا، -  في كثير مف األحياف–كما ويشعر الّطمبة 

. وأّف الكثير مف حقوؽ الّطمبة غير متوّفرة ليـ

كؿ ىذا يجعؿ الّطالب يحكـ عمى نظاـ الّتعميـ بأّنو يفتقر إلى معايير إدارة الجودة الشاممة 

ـّ اإلشارة إلييا في االستبانة . التي ت

، والتي أفادت بأف درجة تطبيؽ (2001)تتّفؽ نتائج ىذه الّدراسة مع نتائج دراسة طعامنة 

في حيف تختمؼ مع . وممارسة إدارة الجودة الّشاممة لدى العامميف في وزارة الصحة ىي متوسطة

التي أشارت إلى وجود كثير مف المآخذ في نظاـ تعميـ البنات في المممكة  (2002)دراسة عمي 

 . العربّية الّسعودّية
 

: مناقشة نتائج الفرضية األولى
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بين متوسطات استجابات  (α = 0.05)و توجد فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى 

أفراد عّينة الّدراسة من أعضاء ىيئة التدريس نحو واقع نظام الّتعميم في جامعة القدس في ضوء 

. معايير إدارة الجودة الّشاممة يعزى لمتغير الجنس

أظيرت نتائج فحص الفرضّية االولى أّنو يوجد فروؽ داّلة إحصائيًّا في المتوسطات عند 

تعزى لمتغّير الجنس عمى مجاالت تييئة متطّمبات الجودة في الّتعميـ،  (α = 0.05)المستوى 

ومجاؿ تطوير القوى البشرّية، ومجاؿ اّتخاذ القرارات وخدمة المجتمع، وعمى الّدرجة الكّمّية، وكانت 

. ىذه الفروؽ لصالح الّذكور

ويعزو الباحث ىذه الفروؽ إلى وجود بعض أعضاء ىيئة التدريس الّذكور في مناصب 

كذلؾ قد يكوف اىتماـ عضو . قيادّية أو إدارّية، في حيف أف أغمب اإلناث مف الكادر األكاديمي

. ىيئة التدريس في الجامعة مف اإلناث أقؿ مف  اىتماـ الذكور، نظًرا النشغاليف بأمور أخرى

، والتي أشارت إلى وجود فروؽ داّلة (2001)وتتّفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة طعامنة 

في حيف تختمؼ ىذه . حوؿ مستوى وممارسة وتطبيؽ عناصر الجودة الّشاممة تعزى لمتغّير الجنس

، والتي أشارت إلى عدـ وجود فروؽ بيف الّذكور واإلناث (2004)الّنتيجة مع نتائج دراسة عالونة 

. في تطبيؽ مبادئ إدارة الجودة الّشاممة في الجامعة العربية االمريكية 
 

: مناقشة نتائج الفرضّية ال ّانية

بين متوّسطات استجابات  (α = 0.05)و توجد فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى 

نحو واقع نظام الّتعميم في جامعة القدس في ضوء  أفراد عّينة الّدراسة من أعضاء ىيئة التدريس

. معايير إدارة الجودة الّشاممة ُتعزى لمتغّير الكّمّية

 = α)أظيرت نتائج فحص ىذه الفرضّية عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائّية عند مستوى 

. بيف متوسطات استجابات أفراد العّينة مف أعضاء ىيئة التدريس ُتعزى لمتغّير الكّمّية (0.05
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ويعزو الباحث السبب إلى أف أعضاء ىيئة الّتدريس سواء كانوا مف الكّمّيات العممّية أو 

اإلنسانّية يعيشوف نفس الّظروؼ الجامعّية، إذ أّنيـ ينتموف إلى نفس الجامعة ذات بيئة العمؿ 

التعيينات والّترقيات : المتماثمة، والتي تجعميـ متقاربيف في وجيات الّنظر، فعمى سبيؿ المثاؿ

والتقييـ، والتدريب ، واإلدارة، والّتسييالت المقّدمة مف الجامعة، وكيفية التعامؿ مع األنظمة 

. والقوانيف، ىي ذاتيا لجميع أعضاء ىيئة الّتدريس في الكّمّيات العممّية واإلنسانّية

، والتي أشارت إلى عدـ وجود (2004)تتّفؽ نتائج ىذه الّدراسة مع نتائج دراسة عالونة 

فروؽ في تطبيؽ مبادئ إدارة الجودة الّشاممة في الجامعة العربّية األمريكّية تعزى لمتغّير الكّمّية، في 

، والتي أفادت بأّف البيئة في كّميات الّتجارة واآلداب (2004)حيف تختمؼ ونتائج دراسة جريس 

واليندسة في جامعة بيرزيت مييأة لتطبيؽ إدارة الجودة الّشاممة أكثر مف كّمّية العموـ والّدراسات 

. العميا

: مناقشة نتائج الفرضّية ال ّال ة

بين متوّسطات استجابات  (α = 0.05)و توجد فروق ذات دولة إحصائّية عند مستوى 

نحو واقع نظام الّتعميم في جامعة القدس في ضوء  أفراد عّينة الّدراسة من أعضاء ىيئة التدريس

. معايير إدارة الجودة الّشاممة تعزى لمتغّير الخبرة

 = α)اشارت نتائج فحص ىذه الفرضّية أّنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائّية عند مستوى 

. في المتوسطات ُتعزى لمتغّير الخبرة (0.05

ويعزو الباحث عدـ وجود فروؽ في آراء الفئات الثالث مف ذوي الخبرة القميمة والمتوّسطة 

والّطويمة حوؿ الجودة، إّنما يرتبط بمعايير محّددة، وليس األمر مجرد صدفة أو نظرة مزاجية تتبع 

أىواءىـ، فيناؾ الكثير مف القواسـ المشتركة فيما بيف أعضاء ىيئة التدريس، فاألنظمة والقوانيف 
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كما أف الوالء واحد لنفس الجامعة، . المتبعة في الجامعة ىي نفسيا المطبقة عمى الفئات الثالث

. والتي يطمح جميع العامميف فييا بأف تكوف في أعمى مستويات الجودة

والتي أشارت إلى عدـ وجود فروؽ في  (2004)تتّفؽ ىذه الّنتيجة مع نتائج دراسة عالونة 

تطبيؽ مبادئ إدارة الجودة الّشاممة ُتعزى لمتغّير الخبرة، في حيف تختمؼ مع نتائج دراسة الرجب 

. ، والتي أشارت إلى وجود فروؽ في المتوسطات لصالح المعّمميف ذوي الخبرة الّطويمة(2001)
 

: مناقشة نتائج الفرضّية الرّابعة

بين متوّسطات استجابات  (α = 0.05)و توجد فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى 

أفراد عّينة الّدراسة من أعضاء ىيئة التدريس نحو واقع نظام الّتعميم في جامعة القدس في ضوء 

. معايير إدارة الجودة الّشاممة ُتعزى لمتغّير الّدرجة العممّية

بيف  (α = 0.05)أظيرت الّنتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائّية عند مستوى 

. استجابات أفراد عّينة الّدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس ُتعزى إلى متغّير الّدرجة العممّية

أستاذ، أستاذ )وىذا يعني أّف أعضاء ىيئة الّتدريس سواء كانوا مف حممة شيادة الدكتوراة 

تتشابو تقديراتيـ لواقع ( محاضر، مدّرس)أو مف حممة شيادة الماجستير  (مشارؾ، أستاذ مساعد

بمعنى أّف الّدرجة العممّية لـ . الجودة الشاممةإدارةنظاـ الّتعميـ في جامعة القدس في ضوء معايير 

تؤّثر في حكـ عضو ىيئة الّتدريس عمى واقع نظاـ الّتعميـ في الجامعة، وكأف حكمو جاء بناًء عمى 

الوضع والواقع الذي يحّس بو، بغض النظر عف الدرجة العممية، وقد يعود الّسبب إلى وجود عضو 

ىيئة الّتدريس في نفس المناخ الجامعي، ويخضع لنفس األنظمة والقوانيف المعموؿ بيا في الجامعة، 

ويتعامؿ مع نفس اإلدارة والطمبة، وتتوفر لو نفس اإلمكانيات البحثية والتدريسية ،ويمر بنفس 

. الظروؼ الجامعية
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، حيث (2004)، ونتائج دراسة عالونة (2001)تتّفؽ ىذه الّنتيجة مع نتائج دراسة الرجب 

أشارتا إلى عدـ وجود فروؽ في متوسطات أفراد عينة الدراسة ُتعزى لمتغّير الّدرجة العممّية أو 

. المؤّىؿ العممي
 

: مناقشة نتائج الفرضّية الخامسة

بين متوّسطات استجابات  (α = 0.05)و توجد فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى 

أفراد عّينة الّدراسة من الّطمبة نحو واقع نظام الّتعميم في جامعة القدس في ضوء معايير إدارة 

. الجودة الّشاممة ُتعزى لمتغّير الجنس

 α)أشارت نتائج ىذه الفرضّية الى عدـ وجود فروؽ داّلة إحصائّية عند مستوى             

. بيف متوّسطات استجابات أفراد عّينة الّدراسة مف الّطمبة ُتعزى لمتغّير الجنس (0.05= 

ناثًا ىي متقاربة، وال تختمؼ في حكميا عمى  وىذا يشير إلى أف وجيات نظر الطمبة ذكورًا وا 

. جودة نظاـ التعميـ في جامعة القدس

ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى تماثؿ الظروؼ الجامعية والدراسية التي يعيشيا الطمبة ذكورًا 

ناثًا، فيـ يتعامموف مع إدارة جامعية واحدة، وأعضاء ىيئة تدريسية واحدة، وأنظمة واحدة . وا 

فالخاّصّية المقيسة واحدة، وىي نظاـ الّتعميـ، ومرجعّية القياس ىي معايير إدارة الجودة الّشاممة، 

ناثًا، يعيشوف نفس الظروؼ التعميمية والترفييية  واّلذيف يقوموف بالقياس والَحكـ ىـ الطمبة ذكورًا وا 

واالقتصادية تقريبا، ويتعامموف مع عمادة القبوؿ والتسجيؿ وشؤؤف الطمبة والمالية وأعضاء ىيئة 

إذف فال غرابة أف ال يكوف ىنالؾ فروؽ .  التدريس كطمبة، بغض النظر عف كونيـ ذكورًا أو إناثًا

.    في المتوسطات الحسابية الستجاباتيـ

والتي أشارت إلى وجود فروؽ  (2001)تختمؼ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كؿ مف الرجب 

.  دالة إحصائية في متوسطات أفراد عينة الدراسة ُتعزى لمتغير الجنس
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: مناقشة نتائج الفرضّية الّسادسة

بين متوّسطات استجابات  (α = 0.05)و توجد فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى 

أفراد عّينة الّدراسة من الّطمبة نحو واقع نظام الّتعميم في جامعة القدس في ضوء معايير إدارة 

. الجودة الّشاممة ُتعزى لمتغّير الكّمّية

بيف  (α = 0.05)أظيرت نتائج ىذه الفرضّية عدـ وجود فروؽ داّلة إحصائّية عند مستوى 

. متوّسطات استجابات أفراد عّينة الّدراسة مف الّطمبة ُتعزى لمتغّير الكّمّية

وقد يعود السبب في ذلؾ إلى أف الكّمّيات العممّية واإلنسانّية عمى الّسواء ىي وحدات أو 

أنظمة فرعّية تتّبع نظاـ كّمي واحد، وىو نظاـ جامعة القدس، واّلذي ال يمّيز بيف كّمّية عممّية أو كّمّية 

وقد ُيعزى أيضا إلى .إنسانّية، فكاف حكـ المستجيبيف مف الكّمّيات العممّية واإلنسانّية واحًدا ومتقارًبا

كوف الّطمبة في الكّميات العممّية واإلنسانّية يتعامموف مع أعضاء ىيئة تدريسّية مف نفس البيئة 

الفمسطينّية، وليـ نفس الّظروؼ، كما أف مرافؽ الجامعة ىي نفسيا لجميع الّطمبة مف مختمؼ 

كما أّف ىنالؾ بعض . الكّمّيات دوف تمييز، فيما عدا المختبرات التي يستخدميا طمبة الكّمّيات العممّية

المساقات التي تدرس لطمبة الجامعة، كمتطمبات جامعة، بغّض الّنظر عف تخّصصاتيـ وكّمّياتيـ، 

. وىذا يعمؿ عمى تقوية عالقاتيـ ببعضيـ البعض، ويقّرب مف توّجياتيـ وآرائيـ

، والتي أشارت إلى عدـ وجود فروؽ (2001)وتتّفؽ ىذه الّنتيجة مع نتائج دراسة طعامنة 

. داّلة ُتعزى لمتغّير الكّمية
 

: مناقشة نتائج الفرضّية الّسابعة
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بين متوّسطات استجابات  (α = 0.05)و توجد فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى 

أفراد عّينة الّدراسة من الّطمبة نحو واقع نظام الّتعميم في جامعة القدس في ضوء معايير إدارة 

. الجودة الّشاممة ُتعزى لمتغّير المستوى الّدراسي

 = α)أظيرت نتائج فحص ىذه الفرضّية عدـ وجود فروؽ داّلة إحصائيًّا عند مستوى 

. بيف متوّسطات استجابات أفراد عّينة الّدراسة مف الّطمبة ُتعزى لمتغّير المستوى الّدراسي (0.05

إاّل أّف  (سنة أولى، وسنة رابعة)وقد يفّسر ذلؾ بأّنو بالّرغـ مف اختالؼ المستوى الّدراسي 

ذلؾ االختالؼ لـ يكف ذا فارؽ كبير لدرجة تؤّثر في استجابة أفراد عينة الدراسة مف الطمبة نحو 

واقع نظاـ الّتعميـ في جامعة القدس في ضوء معايير إدارة الجودة الّشاممة، وىذا يعني أف أفراد عينة 

الدراسة مف المستوييف كاف حكميـ عمى واقع نظاـ التعميـ في الجامعة  متقارًبا، ودوف فروؽ دالة 

إذ أّف المستوييف ينطوياف تحت الّشيادة الجامعية األولى، فمـ تشمؿ عّينة الّدراسة طمبة . إحصائًيا

الّدراسات العميا، كما أّف ىناؾ بعض المساقات التي تطرحيا الجامعة ويختارىا طمبة مف مختمؼ 

المستويات، كما أّف ىناؾ بعض الفعالّيات واألنشطة التي يشترؾ فييا الّطمبة، بغّض الّنظر عف 

كّؿ ذلؾ جعؿ . مستواىـ الّدراسي، كاألنشطة الّترفييّية والتّثقيفّية، واألعماؿ الّتعاونّية، ومجمس الّطمبة

. متغّير المستوى الّدراسي عمى استجابات الّطمبة عديـ التأثير
 

: ممخص النتائج

:- توصمت ىذه الدراسة إلى النتائج التالية

إف واقع نظاـ التعميـ في جامعة القدس في ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة مف وجية  -

. نظر أعضاء ىيئة التدريس كاف منخفًضا

إف واقع نظاـ التعميـ في جامعة القدس في ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة مف وجية  -

. نظر الطمبة كاف متوسًطا
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بيف متوسطات استجابات أفراد  (α = 0.05)وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

عّينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس نحو واقع نظاـ التعميـ في جامعة القدس في ضوء 

 .معايير إدارة الجودة الشاممة، ُتعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور

بيف متوسطات استجابات  (α = 0.05)عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

أفراد عّينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس نحو واقع نظاـ التعميـ في جامعة القدس في 

 .(الكمّية، والخبرة، والدرجة العممية)ضوء معايير إدارة الجودة الشاممة، ُتعزى لمتغيرات 

بيف متوسطات استجابات  (α = 0.05)عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

أفراد عّينة الدراسة مف الطمبة نحو واقع نظاـ التعميـ في جامعة القدس في ضوء معايير 

. (الجنس، والكمّية، والمستوى الدراسي)إدارة الجودة الشاممة، ُتعزى لمتغيرات 

: الّتوصيات

:   عمى ضوء الّنتائج التي توّصمت إلييا ىذه الّدراسة، يوصي الباحث بما يمي

أف تسعى الجامعة إلى ترسيخ عالقة دائمة مع خريجييا لالستفادة مف مالحظاتيـ وآرائيـ  -

 .حوؿ متطمبات سوؽ العمؿ، كونيـ يمثموف حمقة الوصؿ بيف الجامعة والمجتمع

تطوير برامج تدريبية لرؤساء األقساـ وأعضاء ىيئة التدريس والطمبة، كؿ حسب موقعو  -

 . لرفع مستوى جودة الخدمات التعميمية

في اتخاذ - مشاركة أعضاء ىيئة التدريس والطمبة–أف تتبنى الجامعة مبدأ المشاركة  -

 .القرارات ورسـ السياسات المستقبمية

تشكيؿ لجنة لمنظر في شكاوى أعضاء ىيئة التدريس مف ناحية، وشكاوى ومقترحات  -

 .مؤسسات المجتمع الخاصة بجودة الخدمات التي تقدميا الجامعة مف ناحية أخرى
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أف تعمؿ الجامعة عمى توفير كؿ ما يمـز العممية التعميمية مف قاعات ومرافؽ، وحواسيب  -

 .ومراجع وغيرىا

أف تعمؿ الجامعة عمى فتح قنوات اتصاؿ وشبكة معمومات تربطيا بالجامعات األخرى في  -

 .الوطف والخارج

القياـ بدراسات مشابية تتناوؿ متغّيرات أخرى مثؿ، منطقة الّسكف، الجامعة التي تخرج منيا  -

 .عضو ىيئة الّتدريس، معّدؿ الّطالب الّتراكمي، تخّصص الّطالب، وغيرىا

إجراء دراسات مقارنة بيف مؤّسسات الّتعميـ العالي التي طّبقت مدخؿ إدارة الجودة الّشاممة،  -

وبيف المؤّسسات األخرى المشابية، والتي لـ تطّبؽ ىذا المدخؿ بيدؼ معرفة الفروؽ في 

 .مخرجات الفئتيف

عمؿ دراسات ميدانّية لمعرفة مدى رضا المجتمع عف جودة الخدمات التي تقّدميا  -

. الجامعات الفمسطينّية

 :     ويقترح الباحث ما يمي

إنشاء دائرة خاصة بالجودة الّشاممة في الجامعة تتّبع رئاسة الجامعة، ويخّوؿ إلييا  -

. الّصالحيات الاّلزمة لمتابعة ومراقبة تطبيؽ مدخؿ إدارة الجودة الّشاممة

التزاـ اإلدارة العميا في الجامعة وصانعي القرار بثقافة الجودة الّشاممة وجعؿ ذلؾ استراتيجّية  -

ـّ التّقّيد بيا  .ثابتة يت

إعادة الّنظر في أساليب ونظـ العمؿ التقميدّية، والّشروع في استخداـ نموذج إدارة الجودة  -

 .الّشاممة، كأسموب إداري يسيـ في تقميؿ الّتكاليؼ وتحسيف العممّيات

 .تطوير برامج تدريبّية شاممة تتناوؿ مفاىيـ وأساليب وأدوات ومعايير إدارة الجودة الّشاممة -
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اعتماد المعايير الّدولّية لمجودة، والمعايير التي حّددتيا وزارة الّتعميـ العالي بيدؼ الوصوؿ  -

 .إلى مخرجات تعميمّية تتّفؽ وىذه المعايير
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